
 

 

 

 

 

NOME:_____________________________________________________INSCRIÇÃO__________________ 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 60 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas) 
correspondentes ao cargo e nível de escolaridade do candidato; 

 

2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas 
uma correta; 

 

3- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1. 
Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique 
imediatamente o fiscal de sala; 

 

4- Observe, no CARTÃO-RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma 
divergência comunique o chefe ∕ fiscal de sala; 

 

5- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA com 
caneta esferográfica feita em material transparente de tinta azul ou preta; 

 

6- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos 
(calculadora, telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné e etc.; 

 

7- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do 
início da prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES 2 horas após o início 
da prova; 

 

8- O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas; 
 

9- Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, o CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO DE 
QUESTÕES (caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova); 

 

10-  Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos. 
 

Boa Prova! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANOTE SEU GABARITO ABAIXO E DESTAQUE: 

1  11  21  31  41  51  

2  12  22  32  42  52  

3  13  23  33  43  53  

4  14  24  34  44  54  

5  15  25  35  45  55  

6  16  26  36  46  56  

7  17  27  37  47  57  

8  18  28  38  48  58  

9  19  29  39  49  59  

10  20  30  40  50  60  

PROVA PARA O CARGO DE PROCURADOR 

- ENSINO SUPERIOR - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
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PORTUGUÊS 
 

O texto abaixo será usado para as Questões 01, 02, 03 e 04. 

A IMPORTÂNCIA DA NORMA CULTA 

       Diálogo difícil do professor de Português com os alunos é convencê-los a falar e a escrever conforme as 

normas da língua culta. 

      Para muitas pessoas, esses padrões são uma imposição das classes dominantes e devem ser, como 

outras formas de opressão, abolidos, em benefício do povo brasileiro. 

      Existe em tal argumento uma convergência de elementos heterogêneos. Ressalve-se, de logo, que a 

língua, toda língua, é sempre uma propriedade coletiva, um bem socializado, um patrimônio nacional. 

Nenhuma classe é donatária exclusiva do idioma. 

      Mas a grande confusão está mesmo no entendimento deficiente do processo de comunicação. Vivendo 

em comunidade, todo falante é naturalmente entendido pelos parentes. Há, porém, outros setores na vida 

social: a escola, a igreja, o clube, o trabalho que proporcionam momentos informais e formais. O falante 

civilizado não deve se expressar, em toda a parte, em todo momento, com a linguagem da sua tribo. Seria 

uma inadequação a ser repelida pela sociedade como um comportamento inconveniente. 

    Ao usufruir o estudante, no manejo oral ou escrito, das modalidades cultas, não está o professor de 

Português impondo-lhe um código arbitrário, mas simplesmente habilitando-o a que, em qualquer situação, 

possa utilizar o extraordinário instrumento que é uma língua de civilização. 

      O conhecimento do idioma é então necessário como o de outras normas de convivência social. 

    Se não se aceitam as normas de educação, de higiene, de trânsito etc., o recurso é o retorno às selvas. 

Mas, ainda nesse caso extremo (porque o homem não vive isolado), sempre haverá alguma regra a ser 

seguida. 

   O acesso à língua culta, por ser esta uma certidão de cidadania, ela constitui-se numa aspiração 

legítima.Cumpre ao professor de Português assegurar aos seus alunos esse direito.  

(Jairo Dias de Carvalho, Jornal dos Sports – 20/11/2009- adaptado) 
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QUESTÃO 01 

Segundo o texto, pode-se afirmar que o conhecimento do idioma, em suas diferentes concepções é: 

 

(A) promover o acesso à língua culta, de acordo com a condição social de cada falante brasileiro. 

(B) imposição dos professores de Português, porque consideram a modalidade culta, uma língua de 

civilização. 

(C) domínio exclusivo da classe elitizada e dominante, porque foram ensinados no padrão formal da língua 

portuguesa. 

(D) fator de suma importância para a sociedade, porque o homem que vive em uma coletividade é regrado 

pelas condutas sociais. 

(E) é necessário para que o falante da língua aprenda fluentemente o português padrão, porque não vive sem 

ele na civilização. 

 

QUESTÃO 02 

Pelas características da organização textual, a respeito do texto, “A importância da norma culta”, pode-se 

afirmar que se trata de uma: 

 

(A) dissertação de caráter persuasivo, pois defende uma ideia baseada em argumentos, numa progressão 

coerente, com o objetivo de influenciar o leitor. 

(B) descrição, por retratar os aspectos relacionados à língua, com o objetivo de informar ao leitor os níveis de 

linguagem de uma sociedade. 

(C) dissertação de caráter expositivo, pois explica, reflete e analisa, de modo subjetivo os mais diversos 

registros da língua portuguesa. 

(D) narração de caráter injuntivo, por apresentar os personagens, que são os falantes da língua, como 

coadjuvantes na apreensão do conhecimento. 

(E) narração, por contar fatos referentes ao conhecimento do idioma, com o objetivo de persuadir o leitor 

sobre o seu ponto de vista.   
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QUESTÃO 03 

“Ao usufruir o estudante, no manejo oral ou escrito, das modalidades cultas, não está o professor de 

Português impondo-lhe um código arbitrário, mas simplesmente habilitando-o a que, em qualquer situação, 

possa utilizar o extraordinário instrumento que é uma língua de civilização.” 

No 5º parágrafo do texto, “A importância da norma culta”, a palavra em destaque inicia uma: 

 

(A) oração subordinada adjetiva explicativa. 

(B) oração subordinada substantiva subjetiva. 

(C) oração coordenada assindética. 

(D) oração coordenada sindética explicativa. 

(E) oração coordenada sindética adversativa. 

 

QUESTÃO 04 

A língua portuguesa é rica, interessante, criativa e versátil, encontra-se em constante evolução. As palavras 

não apresentam apenas um significado, mas sim uma variedade de significados, mediante o contexto em que 

ocorrem e as vivências e conhecimentos das pessoas que as utilizam. 

No texto acima, “A importância da norma culta”, há o seguinte enunciado. “O falante civilizado não deve se 

expressar, em toda a parte, em todo momento, com a linguagem da sua tribo”. A palavra em destaque 

encontra-se: 

 

I.  no sentido denotativo, porque expressa o sentido figurado da palavra. 

II. no sentido conotativo, porque expressa o sentido literal da palavra. 

III. no sentido denotativo, porque expressa o sentido literal da palavra. 

IV. no sentido conotativo, porque expressa o sentido figurado da palavra. 

 

Está(ão) certa(as): 

(A) I, somente. 

(B) II e IV, somente. 
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(C) III, somente. 

(D) IV, somente. 

(E) III e V, somente. 

 

QUESTÃO 05 

A linguagem, uma eficiente forma de comunicação, é elemento fundamental para estabelecermos 

comunicação com outras pessoas. Por ser múltipla, apresenta peculiaridades de acordo com a intenção do 

falante, a qual, dependendo do elemento da comunicação que é colocado em evidência, apresenta uma 

determinada função da linguagem. 

Analise a charge abaixo e marque a alternativa correta quanto à função da linguagem. 

 

(A) conativa, porque coloca em evidencia o receptor da mensagem. 

(B) fática, porque evidencia a forma como o destinatário percebe a mensagem. 

(C) metalinguística, porque as palavras evidenciam o código da mensagem. 

(D) referencial, porque é o referente que é colocado em destaque. 

(E) emotiva, porque é a expressividade do emissor que é colocada em evidência.   
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QUESTÃO 06 

Nas estrofes do poema abaixo, “A Estrela”, de Manuel Bandeira, há a predominância de duas figuras de 

sintaxe. Marque a única alternativa correta. 

 

A Estrela 

Vi uma estrela tão alta, 

Vi uma estrela tão fria! 

Vi uma estrela luzindo 

Na minha vida vazia. 

 

Era uma estrela tão alta! 

Era uma estrela tão fria! 

Era uma estrela sozinha 

Luzindo no fim do dia. 

[...] 

(Manuel Bandeira-Antologia Poética", Editora Nova Fronteira - Rio de Janeiro, 2001, pág. 104.) 

 

(A) pleonasmo e elipse. 

(B) anáfora e elipse. 

(C) anacoluto e assíndeto. 

(D) zeugma e inversão. 

(E) polissíndeto e hipérbato. 

 

QUESTÃO 07 

Considere os períodos abaixo, marque a alternativa que os analisa corretamente. 

I - Vou visitar-lhe na próxima semana, meu amigo; 

II – Fiquei furioso com o que aconteceu nessa Copa do Mundo de futebol; 

III – O garçom Informou ao cliente que a conta do almoço chegara; 

IV – O João estava namorando com a Silvinha, mas a abandonou;  
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V– O candidato obedeceu rigorosamente ao horário eleitoral nesta campanha. 

 

Está (ão) correta (s): 

 

(A) I e II 

(B) III e V 

(C) IV e V 

(D) I e III 

(E) II e IV 

 

QUESTÃO 08 

Considere os seguintes enunciados: 

“Joana tem uma mão para cozinhar que dá inveja!” 

“Vamos galera! Coloque logo a mão na massa!” 

“Esse menino só vive com a mão suja.” 

“Passaram a mão na minha bolsa e nem percebi.” 

 

Nas orações acima, percebe-se que há uma palavra em destaque, a qual é explicada pela semântica. 

Os termos negritados, têm o valor de: 

 

(A) homônimos homófonos. 

(B) sinônimos e parônimos. 

(C) homônimos perfeitos. 

(D) antônimos e parônimos. 

(E) homônimos homógrafos.  
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QUESTÃO 09 

Quanto à concordância nominal, preencha as lacunas das frases: 

 

(I) O relógio bateu meio-dia e .......................na catedral da cidade. 

(II) Honestidade  é ..............................para fortalecer a política brasileira. 

(III) Apesar da chuva, havia ..........................pessoas no comício do candidato. 

(IV) ........................às provas, estavam os documentos dos alunos.  

(V) As viagens para o litoral do nordeste são as mais belas............................ 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) meia - bom - bastantes - anexos – possíveis. 

(B) meio - bom - bastantes - anexo – possíveis. 

(C) meia - boa - bastante - anexo – possível. 

(D) meio - boa - bastante - anexos – possível. 

(E) meia - boa - bastantes - anexas – possíveis. 

 

 

QUESTÃO 10 

Autopsicografia - Fernando Pessoa 

 

O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 

 

E os que lêem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

 

E assim nas calhas de roda 
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Gira, a entreter a razão, 

Esse comboio de corda 

Que se chama coração. 

 

Quanto à análise morfológica, as palavras destacadas no poema de Fernando Pessoa, são classificadas, 

respectivamente, em: 

(A) verbo, advérbio, substantivo, pronome, preposição. 

(B) pronome, substantivo, advérbio,pronome, preposição. 

(C) substantivo, advérbio, preposição, verbo, pronome. 

(D) verbo, pronome, advérbio, preposição, substantivo. 

(E) substantivo, verbo, preposição, advérbio, pronome. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 

QUESTÃO 11 

Uma professora da escola municipal do povoado Caratateua-Curuça-Pará, propôs a seus alunos que 

calculassem, corretamente, a soma dos algarismos do resultado da expressão 

     
20 zeros

S 1 11 101 1001 ... 1000...001 . O valor correto obtido por esses alunos foi: 

 

(A) 25 

(B) 31 

(C) 42 

(D) 40 

(E) 43 

 

QUESTÃO 12 

A PA-136 é uma rodovia da mesorregião nordeste do Estado do Pará que liga, principalmente, os municípios 

de Castanhal e Abade. 

 

Município do Pará Extensão da rodovia PA-136 em cada município (km) 

Castanhal 23,1 

Terra Alta 29,5 

Curuçá 34,3 

Abade 4,4 

TOTAL 91,3 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PA-136 (adaptado) 

 

De acordo com a tabela acima, a taxa percentual da extensão da rodovia PA-136 que não pertence ao 

município de Curuçá é, aproximadamente, igual a: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanhal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Abade_(Par%C3%A1)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Alta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curu%C3%A7%C3%A1
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(A) 34,30% 

(B) 37,57% 

(C) 42,57% 

(D) 57,43% 

(E) 62,43% 

 

QUESTÃO 13 

A Prefeitura Distrital de Caratateua realizou no último dia 03 de agosto, mais uma edição do Torneio de Pesca 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Curuçá, através da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura e 

com apoio da Secretaria Municipal de Turismo. O Secretário de Pesca e Aquicultura, agradeceu a 

colaboração de todos que ajudaram na realização do III Festival de Pesca, ressaltando que no próximo ano 

possa contar com ainda mais apoios para que o sucesso do evento seja ainda maior. 

http://curuca.pa.gov.br/index.php/26-pesca-e-aquicultura/96-simone (adaptado) 

 

Suponha que no próximo ano, para incentivar os participantes, a coordenação do torneio de pesca irá dividir a 

premiação de R$ 3000,00, em partes diretamente proporcionais a quantidade de peixes, em quilograma 

pescado, entre os três primeiros colocados. Se os três primeiros colocados pescarem 5 kg, 7 kg e 8 kg, a 

parte que caberá a cada um será, respectivamente: 

 

(A) R$ 650,00, R$ 1250,00 e R$ 1100,00 

(B) R$ 550,00, R$ 1350,00 e R$ 1100,00 

(C) R$ 750,00, R$ 1050,00 e R$ 1200,00 

(D) R$ 850,00, R$ 1150,00 e R$ 1000,00 

(E) R$ 750,00, R$ 1500,00 e R$ 750,00 
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QUESTÃO 14 

Em uma aula de matemática, o professor criou uma sequência de figuras de tal forma que a numeração e o 

posicionamento de cada bloco na figura, obedecem a uma mesma lógica de formação, em função do número 

da figura. As três primeiras figuras são mostradas abaixo: 

 

 

Continuando essa sequência e seguindo o mesmo padrão das figuras anteriores, a soma dos elementos da 

quarta figura é igual a: 

 

(A) 327 

(B) 447 

(C) 120 

(D) 237 

(E) 370 

 

QUESTÃO 15 

Em uma confraria no município de Curuçá, João e Lucas são os únicos amigos que jogam baralho e também 

dominó, todos os amigos que jogam xadrez também jogam dama, mas nenhum amigo que joga dama joga 

dominó. Sabendo que nenhum amigo joga dama e baralho. Podemos afirmar que necessariamente: 

 

(A) Um amigo joga xadrez e também dominó. 

(B) Nenhum amigo joga baralho e dominó. 

(C) Nenhum dos amigos que joga xadrez joga também baralho. 

(D) Existe um amigo que joga xadrez e não joga dama. 

(E) Pelo menos um amigo joga xadrez e baralho. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 16 

Uma comunicação eficaz é fundamental em qualquer organização, principalmente quando tratamos de 

tecnologia, pois é ela que trás velocidade nos dados enviados e recebidos. Quando a informação é 

processada na própria empresa para a tomada de decisão, estamos falando de qual conceito tecnológico? 

 

(A) Internet, pois é um meio de comunicação de dados que os colaboradores poderão utilizá-los em qualquer 

empresa que esteja conectado em uma rede. 

(B) Internet dedicada, pois é um meio de comunicação de dados que os colaboradores poderão utilizá-lo 

somente na própria empresa. 

(C) Intranet, pois é um meio de comunicação de dados que os colaboradores poderão utilizá-los na própria 

empresa. 

(D) Intranet, pois é um meio de comunicação de dados que os colaboradores poderão utilizá-lo em qualquer 

empresa que esteja conectado em uma rede. 

(E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

QUESTÃO 17 

Microsoft Word é uma ferramenta para criação de textos. Qual a função que não contempla esse editor? 

 

(A) Cabeçalho e rodapé. 

(B) Hiperlink. 

(C) Linha de Grade. 

(D) Gerenciador de nomes. 

(E) Localizar. 
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QUESTÃO 18 

Microsoft Excel é uma ferramenta para criação de planilhas. Qual a fórmula usada para calcular A1 + A2 + 

A3. 

 

(A) soma(A1:A3) 

(B) =soma(A1:A3) 

(C) soma(A1;A3) 

(D) =somase(A1:A3) 

(E) =procv(A1:A3) 

 

QUESTÃO 19 

Todos os aparelhos tecnológicos como: computadores, tablets, ipad, smartphone, sempre estarão vulneráveis 

a vírus. Após essa afirmação, qual a importância da instalação dos antivírus nesses meios eletrônicos. 

 

(A) Exclusivamente para não haver perda de documentos importantes. 

(B) Destinado, somente para evitar qualquer invasão maliciosa. 

(C) Proteger das informações lidas, formato de texto, no corpo do email. 

(D) Proteger das informações lidas, formato de texto, na internet. 

(E) Assegurar qualquer entrada e saída de dados não autorizada. 

 

QUESTÃO 20 

As estratégias de pesquisa são de suma importância em qualquer meio profissional. Qual delas que podemos 

utilizá-los, visando uma pesquisa mais refinada. 

 

(A) Advanced search. 

(B) Google. 

(C) Networking. 

(D) Safari. 

(E) Computer network. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Sobre a classificação dos atos administrativos quanto aos destinatários, marque a alternativa correta: 

 

(A) São exemplos de atos individuais a demissão, a exoneração e a outorgo de licença. 

(B) São exemplos de atos gerais a demissão, a exoneração e a outorgo de licença. 

(C) São exemplos de atos internos o edital, o regulamento e as instruções. 

(D) São exemplos de atos internos as circulares, as portarias e as instruções. 

(E) São exemplos de atos externos a admissão e a licença. 

 

QUESTÃO 22 

Sobre as agências reguladoras, marque a alternativa correta: 

 

(A) A aquisição de bens e a contratação de serviços pelas Agências Reguladoras poderá se dar nas 

modalidades de carta convite e tomada de preço, de acordo com o ordenamento jurídico. 

(B) A aquisição de bens e a contratação de serviços pelas Agências Reguladoras poderá se dar nas 

modalidades de consulta e pregão, de acordo com o ordenamento jurídico. 

(C) A aquisição de bens e a contratação de serviços pelas Agências Reguladoras poderá se dar nas 

modalidades de concorrência e pregão, de acordo com o ordenamento jurídico. 

(D) A aquisição de bens e a contratação de serviços pelas Agências Reguladoras poderá se dar nas 

modalidades de carta convite e pregão, de acordo com o ordenamento jurídico. 

(E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre as atribuições do Tribunal de Contas da União, marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Apreciar as contas anuais do Presidente da República. 

(B) Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais. 

(C) Fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios. 
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(D) Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reformas e 

pensões civis e militares dos municípios. 

(E) Prestar informações ao Congresso Nacional sobre as fiscalizações realizadas. 

 

QUESTÃO 24 

Sobre os agentes públicos, marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) São agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o Poder Público. 

(B) Os militares são as pessoas físicas que prestam serviços as forças armadas e as Polícias e Corpo de 

Bombeiros Militares, dos Estados, Distrito Federal e Territórios. 

(C) Empregados públicos são pessoas contratadas e submetidas ao regime da legislação trabalhista e ao 

regime jurídico único. 

(D) Servidores temporários são pessoas contratadas por tempo determinado, em caráter excepcional, para 

atender eventual necessidade de interesse público. 

(E) Os comissionados são empregados públicos contratados e submetidos ao regime da legislação 

trabalhista. 

 

QUESTÃO 25 

Sobre os contratos de concessão de serviços públicos, marque a alternativa correta: 

 

(A) Poder concedente será a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se 

encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou 

permissão. 

(B) A concessão será por homologação no prazo de 45 dias a contar da tomada de preço. 

(C) O processo licitatório é dispensável na concessão de serviços públicos. 

(D) A capacidade de pagamento dos funcionários das empresas vencedoras da concessão será observado 

para sua escolha. 

(E) São cláusulas essenciais o objeto, a área e o prazo de concessão. 

 

QUESTÃO 26 

Sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária realizada pelo Tribunal de Contas da União, marque a 

alternativa correta: 
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(A) A fiscalização irá abranger as áreas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional na 

estrutura administrativa objeto do controle. 

(B) A fiscalização independe do sistema político administrativo e da origem do recurso recebido pelo órgão. 

(C) A organização político administrativa não deve ser observada no alcance da fiscalização do controle, 

sendo o mais importante o erário público. 

(D) O Tribunal de Contas da União será responsável pela fiscalização do orçamento de riscos fiscais e as 

metas de desempenho. 

(E) O Tribunal de Contas da União será responsável pela fiscalização dos elementos descritos no art. 70, da 

CF, bem como pela aplicação dos recursos do planejamento orçamentário. 

 

QUESTÃO 27 

Sobre o Tribunal de Contas da União, marque a alternativa correta: 

 

(A) A fiscalização atua sobre os princípios da unidade, uniformidade e da legalidade. 

(B) A fiscalização atua sobre os princípios da seletividade, anualidade e da legalidade. 

(C) A fiscalização atua sobre os princípios da oralidade, instrumentalidade e do devido processo legal. 

(D) A fiscalização atua sobre os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas. 

(E) A fiscalização atua sobre os princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório. 

 

QUESTÃO 28 

Sobre o setor energético e a relação com a economia, o desenvolvimento social, a tecnologia e o meio 

ambiente, marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A identificação dos aspectos ambientais é importante no intuito de saber as degradações provocadas 

pela produção da energia elétrica. 

(B) Na identificação dos impactos ambientais ganha destaque nos últimos anos os efeitos sociais 

provocados pela retirada das populações locais para instalações de hidrelétricas. 

(C) A crise do setor energético provoca expansão da atividade produtiva industrial, por meio da elaboração 

de políticas públicas. 
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(D) O desenvolvimento de novas tecnologias fomenta o crescimento da “energia verde”, onde sua produção 

não ocasiona degradação ambiental severa. 

(E) O meio ambiente é responsabilidade de todos e deve ser preservado pelas presentes e futuras 

gerações. 

 

QUESTÃO 29 

Sobre a lei de improbidade administrativa, marque a alternativa correta: 

 

(A) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 

cominações não se aplica a lei de improbidade. 

(B) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

(C) Constitui improbidade administrativa liberar verba privada sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 

(D) Constitui impropriedade administrativa retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato homologatório. 

(E) A posse e o exercício de agente público não ficam condicionados à apresentação de declaração dos 

bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 

competente. 

 

QUESTÃO 30 

Sobre as entidades paraestatais, marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A atividade paraestatal significa paralelo ao Estado, realizando atividade do chamado terceiro setor. 

(B) São exemplos de atividades paraestatais o SESI, SESC e SENAC. 

(C) Devem prestar contas ao Tribunal de Contas da União por receberem verbas públicas. 

(D) Entidades paraestatais são da iniciativa privada com fins lucrativos para manterem seus serviços à 

coletividade. 

(E) As organizações sociais são entes privados que foram instituídos pela vontade de particulares. 

 

QUESTÃO 31 

Sobre os bens de família, marque a alternativa correta segundo o Código Civil: 
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(A) O bem de família quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, não necessitando de sua constituição 

pelo registro de seu título no Registro de Imóveis, basta a declaração. 

(B) Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, 

poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a sub-rogação dos bens que o 

constituem em outros, ouvido o instituidor e não necessitando da presença do Ministério Público. 

(C) A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. 

(D) Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente não poderá pedir a 

extinção do bem de família, se for o único bem do casal. 

(E) O bem de família consistirá em prédio residencial urbano, o prédio rural é excluído, com suas pertenças 

e acessórios, destinando-se o urbano ao domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda 

será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. 

 

QUESTÃO 32 

Sobre a tutela, marque a alternativa correta de acordo com o Código Civil Brasileiro: 

 

(A) Os filhos menores são postos em tutela pelo falecimento dos pais, ou sendo um deles julgado ausente. 

(B) O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto ou separadamente. 

(C) É anulável a nomeação de tutor, pelo pai ou a mãe, que na época não detinha o poder familiar. 

(D) Na falta de um tutor nomeado pelos pais, caberá a tutela aos parentes consanguíneos do menor, 

podendo ser colateral até o quarto grau. 

(E) Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, 

conforme os seus haveres e condição estabelecidos em escritura pública, com validade de 5 anos. 
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QUESTÃO 33 

Sobre a curatela, marque a alternativa correta de acordo com o Código Civil Brasileiro: 

 

(A) Aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os 

atos da vida civil serão tutelados. 

(B) Os excepcionais sem completo desenvolvimento mental serão curatelados. 

(C) Os pródigos estão sujeitos a curatela, se não puderem ser tutelados. 

(D) O Ministério Público promoverá a curatela em caso de doença mental grave de menor assistido pelos 

pais. 

(E) A sentença que declara a interdição terá efeitos desde logo, não havendo possibilidade de recurso. 

 

QUESTÃO 34 

Sobre a propriedade, marque a alternativa INCORRETA de acordo com o Código Civil Brasileiro: 

 

(A) O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha. 

(B) A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. 

(C) Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, 

por preceito jurídico especial, couberem a outrem. 

(D) O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade 

pública ou interesse social, bem como na de requisição, em caso de perigo público iminente. Contudo, tudo 

depende da função econômica da propriedade descrita na Constituição Federal. 

(E) O juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para 

o registro do imóvel em nome dos possuidores. 

 

QUESTÃO 35 

Sobre a perda da propriedade, marque a alternativa correta de acordo com o Código Civil Brasileiro: 

 

(A) A perda pode acontecer pela alienação, renuncia ou coisa julgada imaterial. 

(B) A perda pode acontecer pelo abandono, desapropriação ou esfoliação. 

(C) A perda pode acontecer por perecimento da coisa ou vontade de um terceiro não interessado. 

(D) A perda pode acontecer abandono por desastre natural. 

(E) A perda pode acontecer por abandono, renuncia ou desapropriação. 
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QUESTÃO 36 

Sobre o direito de empresa, marque a alternativa correta: 

 

(A) A empresa, enquanto atividade organizada concentra os quatro fatores de produção: capital, insumos, 

mão de obra e tecnologia. 

(B) A empresa, enquanto atividade organizada concentra os quatro fatores de produção: capital litográfico, 

insumos exóticos, mão de obra e tecnologia. 

(C) A empresa, enquanto atividade organizada concentra os quatro fatores de produção: capital, insumos, 

mão de obra e atividade diversificada. 

(D) A empresa, enquanto atividade organizada concentra os quatro fatores de produção: capital, insumos, 

mão de obra e telecomunicações. 

(E) A empresa, enquanto atividade organizada concentra apenas um fator, sendo este o capital. 

 

QUESTÃO 37 

Sobre a capacidade de ser empresário, marque a alternativa correta: 

 

(A) Quando existir impedimento legal, eventual exercício de empresa será legal, além de irregular, mas 

quem o fizer deverá cumprir as obrigações assumidas e arcar com as sanções legais. 

(B) Quando existir impedimento legal, eventual exercício de empresa será legal parcialmente, além de 

irregular, mas quem o fizer deverá cumprir as obrigações assumidas e arcar com as sanções legais. 

(C) Quando existir impedimento legal, eventual exercício de empresa será ilegal parcialmente, além de 

irregular, mas quem o fizer deverá cumprir as obrigações assumidas e arcar com as sanções legais. 

(D) Quando existir impedimento legal, eventual exercício de empresa será ilegal, além de irregular, mas 

quem o fizer deverá cumprir as obrigações assumidas e arcar com as sanções legais. 

(E) Quando existir impedimento legal, a concessão de tutela em pedido liminar, suspende os efeitos 

punitivos. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001∕2014 

CARGO: PROCURADOR 

 

22 

 

 

QUESTÃO 38 

Sobre o registro do empresário e a sociedade empresária, marque a alternativa correta: 

 

(A) Antes de iniciar suas atividades, o empresário individual e a sociedade empresária devem, 

obrigatoriamente, registrar-se no órgão competente, que é a Junta Comercial da respectiva sede da empresa. 

A empresa que não é registrada estará em situação irregular parcialmente. 

(B) Antes de iniciar suas atividades, o empresário individual e a sociedade empresária devem, 

obrigatoriamente, registrar-se no órgão competente, que é a Junta Comercial da respectiva sede da empresa. 

A empresa que não é registrada estará em situação regular parcialmente. 

(C) Antes de iniciar suas atividades, o empresário individual e a sociedade empresária devem, 

obrigatoriamente, registrar-se no órgão competente, que é a Junta Comercial da respectiva sede da empresa. 

A empresa registrada estará em situação regular parcialmente. 

(D) Antes de iniciar suas atividades, o empresário individual e a sociedade empresária devem, 

obrigatoriamente, registrar-se no órgão competente, que é a Junta Comercial da respectiva sede da empresa. 

A empresa que não é registrada estará em situação irregular. 

(E) O impedimento legal não ocasiona aplicação dos efeitos punitivos, se puder ser identificado o 

responsável pelo negócio. 

 

QUESTÃO 39 

Sobre a vigência da lei civil, marque a alternativa correta de acordo com a Lei de Introdução ao Direito 

Brasileiro: 

 

(A) Salvo disposição em contrário, a Lei começa a vigorar em todo o país 90 dias depois de oficialmente 

publicada, aplicando-se, assim, o princípio da noventena. 

(B) Salvo disposição em contrário, a Lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente 

publicada. 

(C) Salvo disposição em contrário, a Lei começa a vigorar em todo o país no próximo exercício financeiro 

depois de oficialmente publicada, aplicando-se o princípio da anterioridade. 

(D) Salvo disposição em contrário, a Lei começa a vigorar em todo o país no próximo exercício financeiro, 90 

dias depois de oficialmente publicada. 

(E) Salvo disposição em contrário, a Lei começa a vigorar em todo o país no próximo exercício financeiro, 45 

dias depois de oficialmente publicada. 
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QUESTÃO 40 

Sobre o negócio jurídico, marque a alternativa correta de acordo com o Código Civil Brasileiro: 

 

(A) A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em Lei. 

(B) A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma descrita e defesa em Lei. 

(C) A validade do negócio jurídico requer agente incapaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em Lei. 

(D) A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto ilícito e forma prescrita e não defesa em Lei. 

(E) A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto ilícito e forma prescrita e defesa em Lei. 

 

QUESTÃO 41 

Marque a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil, sobre jurisdição: 

 

(A) A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes, em todo o território nacional, 

conforme as disposições contidas em Lei. 

(B) O juiz prestará a tutela jurisdicional mesmo quando a parte ou o interessado não a requerer de acordo 

com as formas legais. 

(C) A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes, em todo o território nacional, 

conforme as disposições contidas em legislação supranacional. 

(D) O juiz não prestará a tutela jurisdicional mesmo quando a parte ou o interessado a requerer de acordo 

com as formas legais. 

(E) A jurisdição se aplica de acordo com o caso concreto e o tipo de crime praticado, resguardado o direito 

de representação nas Cortes Internacionais. 

 

QUESTÃO 42 

Sobre os poderes e deveres do juiz marque a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil: 

 

(A)  Assegurar às partes em igualdade de tratamento, segundo o principio da legalidade. 

(B) Velar pela rápida solução do litígio; segundo o princípio da publicidade. 

(C) Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça. 

(D) Tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, segundo o princípio do devido processo legal. 

(E) Seguir o ordenamento jurídico pátrio na solução de conflitos, independente da capacidade civil das 

partes em litigar. 
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QUESTÃO 43 

Sobre os elementos obrigatórios que devem existir na petição inicial, marque a alternativa INCORRETA de 

acordo com o Código de Processo Civil: 

 

(A) O juiz ou tribunal, a que é dirigida; os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do 

autor e do réu; o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. 

(B) O pedido, com as suas especificações; o valor da causa; e as provas com que o autor pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados. 

(C) O requerimento para a notificação do réu. 

(D) O valor da causa; as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o fato 

e os fundamentos jurídicos do pedido.  

(E) Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; e o requerimento de citação do réu. 

 

QUESTÃO 44 

Sobre a petição inicial, marque a alternativa INCORRETA de acordo com o Código de Processo Civil: 

 

(A) O juiz verificando que os elementos não estão presentes determinará a emenda da inicial em 10 dias. 

(B) A petição deverá estar acompanhada de todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

(C) Se o autor não cumprir a diligência de saneamento de defeitos e irregularidades, o juiz indeferirá a 

petição inicial sem seus efeitos legais. 

(D) O juiz verificando que existem os termos despachará determinando a citação do réu. 

(E) Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de 

total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 

reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. 
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QUESTÃO 45 

Marque a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil, sobre a extinção sem resolução do 

mérito do processo: 

(A) Pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de 

seu procurador. 

(B) Pela convenção das partes ou quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da câmara ou do 

tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do juiz. 

(C) Quando a sentença de mérito. 

(D) Por motivo de força maior. 

(E) Quando o juiz indeferir a petição inicial. 

 

QUESTÃO 46 

Marque a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil, sobre a suspensão do mérito do 

processo: 

 

(A) Quando o juiz indeferir a petição inicial. 

(B) Quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes. 

(C) Quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias. 

(D) Quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular 

do processo. 

(E) Pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de 

seu procurador. 

 

QUESTÃO 47 

Marque a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil, sobre a extinção com resolução do 

mérito do processo: 

 

(A) Pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de 

seu procurador. 

(B) Pela convenção das partes ou quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da câmara ou do 

tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do juiz. 
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(C) Quando o juiz indeferir a petição inicial. 

(D) Quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes. 

(E) Quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 

 

QUESTÃO 48 

Sobre a citação do réu, marque a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil: 

 

(A) Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender. 

(B) Citação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe 

de fazer alguma coisa. 

(C) Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se apresentar contra razões. 

(D) Citação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe 

de fazer alguma coisa, ligada diretamente a lide. 

(E) A citação se assemelha a notificação quanto ao fim, não havendo distinção. 

 

QUESTÃO 49 

Sobre a intimação do réu, marque a alternativa INCORRETA de acordo com o Código de Processo Civil: 

 

(A) Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou 

deixe de fazer alguma coisa. 

(B)  As intimações efetuam-se de ofício, em processos pendentes, salvo disposição em contrário. 

(C) No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela 

só publicação dos atos no órgão oficial.  

(D) A citação efetuar-se-á em qualquer lugar em que se encontre o réu. 

(E) A intimação do Ministério Público, em qualquer caso será feita pessoalmente. 

 

QUESTÃO 50 

Sobre o litisconsórcio, marque a alternativa INCORRETA, de acordo com o Código de Processo Civil: 

 

(A) Litisconsórcio é quando duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 

passivamente. 

(B) Ocorre litisconsórcio quando houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. 
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(C) Não corre litisconsórcio quando os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou 

de direito. 

(D) Ocorre litisconsórcio quando entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir. 

(E) Ocorre litisconsórcio quando ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. 

 

QUESTÃO 51 

Marque a alternativa INCORRETA sobre a competência de processar e julgar, originalmente do Supremo 

Tribunal Federal em julgar de acordo com a Constituição Federal: 

 

(A) A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 

(B) Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso 

Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República. 

(C) Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os 

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 

Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter 

permanente. 

(D) O "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado 

de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, do Tribunal Contas da União, do Procurador-Geral da República e do 

próprio Supremo Tribunal Federal. 

(E) O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo nacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o 

Território. 

 

QUESTÃO 52 

Sobre as atribuições privativas do Presidente da República, marque a alternativa INCORRETA de acordo com 

a Constituição Federal: 

 

(A) Nomear e exonerar os Ministros de Estado. 

(B) Exercer a direção superior da administração federal. 

(C) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
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(D) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução.  

(E) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 

 

QUESTÃO 53 

Sobre o princípio da legalidade, marque a alternativa correta: 

 

(A) Nos fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. 

(B) Nos fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de medida 

provisória. 

(C) Nos fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de decreto 

legislativo. 

(D) Nos fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de tratado e 

acordo internacionais. 

(E) Nos fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de decreto. 

 

QUESTÃO 54 

Sobre o princípio da isonomia, marque a alternativa correta: 

 

(A) Nos fala que todos são iguais perante a lei, em direitos e obrigações. 

(B) Nos fala que todos são iguais perante a lei, em direitos. 

(C) Nos fala que todos são iguais perante a lei, em obrigações. 

(D) Nos fala que todos são iguais perante a lei complementar, em direitos e obrigações. 

(E) Nos fala que todos são iguais perante a o poder divino, em direitos e obrigações. 

 

QUESTÃO 55 

Sobre a nacionalidade segundo a Constituição Federal, marque a alternativa INCORRETA acerca dos 

brasileiros natos. 

 

(A) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não 

estejam a serviço de seu país. 
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(B) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a 

serviço da República Federativa do Brasil. 

(C) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 

repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer 

tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

(D) Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua 

portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

(E) O cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal é privativo de brasileiro nato. 

 

QUESTÃO 56 

Sobre ao exercício dos direitos políticos, segundo a Constituição Federal, marque a alternativa INCORRETA 

sobre as modalidades: 

 

(A) Plebiscito. 

(B) Referendo. 

(C) Iniciativa popular. 

(D) Consulta pública. 

(E) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 

para todos. 

 

QUESTÃO 57 

Sobre a concessão do “habeas corpus”, marque a alternativa correta, segundo a Constituição Federal: 

 

(A) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

(B) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por aplicação do poder coercitivo do Estado. 

(C) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locução, por abuso de poder. 

(D) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

trafego, por ilegalidade ou abuso de poder. 
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(E) Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade intrínseca. 

 

QUESTÃO 58 

Sobre o mandado de segurança, marque a alternativa correta acerca da concessão, segundo a Constituição 

Federal: 

 

(A) Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou 

"habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

(B) Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus", quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. 

(C) Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-data", quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. 

(D) Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou 

"mandado de injução", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

(E) Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por direitos políticos, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. 

 

QUESTÃO 59 

Sobre o habeas data, marque a alternativa INCORRETA acerca da concessão, segundo a Constituição 

Federal: 

 

(A) Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 

registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

(B) Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo. 
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(C) Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do embargante, constantes de 

registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

(D) É assegurada sua concessão a todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

(E) Sua concessão esta contida no art. 5º, LXXII, da CF. 

 

QUESTÃO 60 

Sobre o mandado de injunção, marque a alternativa correta acerca da concessão, segundo a Constituição 

Federal: 

 

(A) Sempre que a falta de norma regulamentadora torne o exercício dos direitos e liberdades constitucionais 

e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, corruptíveis à soberania e à cidadania. 

(B) Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

(C) Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais de locomoção ou ameaça de direitos. 

(D) É assegurada sua concessão a todos perante a lei, com distinção de nacionalidade. 

(E) Sua concessão esta contida no art. 5º, LXXIII, da CF 

 

 

 

 


