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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou 
repetições, e 02 (duas) questões discursivas. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA  06 a 10 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 11 a 15 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 16 a 30 

DISCURSIVA 31 a 32 

 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição. Caso 

não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, que deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração 

das questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de 

Respostas. 

5. Ao receber a Folha de Respostas Personalizada, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do 

número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.  

Exemplo:  

 

 

 

7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

8. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle o seu tempo. 

9. Iniciada a prova, somente será permitido deixar, definitivamente, a sala após 60 (sessenta) minutos.  

10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 

12. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos 

para obter vantagens para si ou para outros. 

e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no 

envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva. 

13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 

14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a 

ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno. 

15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a. 

16. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.   Este 

poderá ser levado pelo candidato. 

ADVOGADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questão 01  
 
Correlacione os pronomes relativos das orações 
abaixo à sua função sintática: 
 

I. (    ) 

 
 

II. (    ) 

 
III. (    ) 

 
IV. (    ) 

Apresentaram-nos o homem cujo pai 
desenvolveu esta vacina. 
 
A jovem que esperava o médico no 
consultório estava nervosa. 
 
Você conhece o político que 
cumprimentei há pouco? 
 
Os funcionários a que me referi foram 
todos demitidos. 

a. Sujeito. 
b. Objeto direto. 
c. Objeto indireto. 
d. Adjunto adnominal. 

 
(A) Id, IIb, IIIa, IVc. 
(B) Id, IIa, IIIb, IVc. 
(C) Id, IIa, IIIc, IVb. 
(D) Ia, IIb, IIIc, IVd. 

 

Questão 02  
 
Correlacione os adjuntos adverbiais das orações a 
seguir à sua classificação e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a ordem CORRETA: 

 
I. (    ) 
 

II. (    ) 
 
 

III. (    ) 
 

IV. (    ) 
 

V. (    ) 
 
 

VI. (    ) 
 
 

VII. (    ) 

Cláudia está na escola agora. 
 
Na tarde de amanhã, teremos uma 
importante reunião. 
 
Luísa estuda desleixadamente. 

 
José faltou por causa de uma gripe. 

 
Todos os alunos tiveram de estudar para a 
prova final. 

 
Maria viajou com os seus pais para a 
Suécia. 
 
O carpinteiro furou a tábua com uma broca 
fina. 
 

a. Adjunto adverbial de tempo. 
b. Adjunto adverbial de causa. 
c. Adjunto adverbial de modo. 
d. Adjunto adverbial de lugar. 
e. Adjunto adverbial de instrumento. 
f. Adjunto adverbial de companhia. 
g. Adjunto adverbial de finalidade. 

 
(A) Id, IIc, IIIa, IVb, Vg, VIf, VIIe. 
(B) Id, IIa, IIIc, IVb, Vg, VIe, VIIf. 
(C) Id, IIa, IIIb, IVc, Vg, VIf, VIIe. 
(D) Id, IIa, IIIc, IVb, Vg, VIf, VIIe. 

 

Questão 03  
 
Classifique os sintagmas sublinhados abaixo e marque 
“E” para termo essencial, “I” para termo integrante e 
“A” para termo acessório e, em seguida, assinale a 
alternativa que traz a ordem CORRETA: 

 
I.  (    )  Hoje pela manhã fui ao médico. 

 

II.  (    ) Manoel e Maria viajaram para Portugal. 
 

III.  (    ) Morei por muito tempo na Espanha. 
 

IV.  (    ) Considero o computador a maior invenção 
do século XX. 
 

V.  (    ) Os candidatos eleitos foram entrevistados. 
 

VI.  (    ) Júnior sempre chega atrasado ao trabalho. 
 

VII.  (    ) Devido à tempestade, muitas árvores 
caíram. 
 

VIII.  (    ) Terminaram o trabalho rapidamente. 
 

IX.  (    ) A lua estava belíssima ontem à noite. 
 

X.  (    ) Escutem essa canção! 
 

XI.  (    ) As quatro melhores alunas da sala 
ganharam uma viagem. 
 

XII.  (    ) Nosso professor de matemática, formado 
numa renomada universidade americana, é 
extremamente inteligente. 
 

XIII.  (    ) A nova aluna foi apresentada à turma pela 
professora. 
 

XIV.  (    ) Ela sempre foi alheia aos problemas dos 
outros. 
 

XV.  (    ) Você assistiu ao filme? 
 

XVI. (    ) Muitas casas foram afetadas pelo 
vendaval. 
 

XVII.  (    ) Eu trabalho ali. 
 

XVIII.  (    ) O professor terá de explicar novamente 
toda a matéria aos alunos desatentos. 
 

XIX.  (    ) Esta é a causa do defeito. 
 

XX.  (    ) Eles visitaram os doentes. 

 
(A) A, E, A, I, A, A, E, A, E, I, A, A, I, I, I, A, E, E, I, I. 

 
(B) A, E, A, I, A, E, A, A, E, I, A, A, I, I, I, A, E, E, I, 

A. 
 

(C) A, I, A, I, A, E, E, A, E, I, A, A, I, I, I, A, E, E, I, A. 
 

(D) A, E, A, I, A, E, A, A, E, I, A, A, I, E, I, A, E, E, I, 
A. 

 

Questão 04  
 
Correlacione os usos de “se” à sua classificação e, em 
seguida, marque a alternativa que dispõe a ordem 
CORRETA: 

 
1. Aqui, pensa-se diferente. 
2. Se não chover, iremos ao parque. 
3. Vende-se leite. 
4. Ainda não sei se este mês recebo salário. 
5. O padeiro feriu-se no trabalho. 

 
a. Conjunção subordinativa integrante. 
b. Conjunção subordinativa condicional. 
c. Pronome reflexivo. 
d. Partícula apassivadora. 
e. Índice de indeterminação do sujeito. 
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(A) 1e, 2b, 3d, 4a, 5c. 
(B) 1a, 2e, 3b, 4d, 5c. 
(C) 1b, 2c, 3a, 4e, 5d. 
(D) 1d, 2c, 3b, 4a, 5e. 

 

Questão 05  
 

Indique a alternativa que traz a oração pontuada de 
modo a obter o seguinte sentido: “Atentem-se ao 
seguinte: portas de vidro, a cozinha principal e os 
refeitórios, esses últimos desocupados nas terças-
feiras, devem ser limpos às segundas-feiras.”: 
 

(A) Atenção: apenas às segundas-feiras, deve-se 
proceder à limpeza de portas de vidro da 
cozinha principal e dos refeitórios, desocupados 
nas terças-feiras. 
 

(B) Atenção apenas às segundas-feiras: deve-se 
proceder à limpeza de portas, de vidro da 
cozinha principal, e dos refeitórios desocupados 
nas terças-feiras. 

 

(C) Atenção: apenas às segundas-feiras, deve-se 
proceder à limpeza de portas de vidro, da 
cozinha principal e dos refeitórios desocupados 
nas terças-feiras. 

 

(D) Atenção: apenas às segundas-feiras, deve-se 
proceder à limpeza de portas de vidro, da 
cozinha principal e dos refeitórios, desocupados 
nas terças-feiras. 

 

MATEMÁTICA 
 

Questão 06  
 
Hélen foi a uma concessionária e comprou uma 
motocicleta, dando como entrada uma parte em 
dinheiro e parcelando o restante em 24 prestações de 
mesmo valor. Sabendo que a taxa de juros simples 
cobrada por ela ter parcelado o restante da dívida é de 
3,6% ao mês e que ela irá pagar um valor total de juros 
igual a R$ 3024,00, assinale a alternativa que 
representa o valor que Hélen parcelou ao comprar a 
motocicleta. 

 
(A) R$ 3300,00. 
(B) R$ 3500,00. 
(C) R$ 3900,00. 
(D) R$ 4200,00. 

 

Questão 07  
 
Um grupo de amigos comprou dois tipos de cerveja 
para fazer uma festa e pagaram R$ 25,00 em cada caixa 
de cerveja do tipo A e R$ 32,00 em cada caixa de 
cerveja do tipo B. Sabe-se que eles compraram 180 
caixas de cerveja e gastaram um valor total de R$ 
4976,00. Com base nessas informações, é CORRETO 
afirmar que a quantidade de caixas de cerveja do tipo 
A e quantidade de caixas de cerveja do tipo B que eles 
compraram é igual a: 
 

(A) 106 caixas do tipo A e 74 caixas do tipo B. 
(B) 112 caixas do tipo A e 68 caixas do tipo B. 
(C) 58 caixas do tipo A e 122 caixas do tipo B. 
(D) 82 caixas do tipo A e 98 caixas do tipo B. 

 

Questão 08  
 

Patrícia e Bruna são costureiras e receberam uma 
encomenda de uma loja para fabricar uma certa 
quantidade de uniformes. Sabe-se que, em três 
semanas de trabalho, Patrícia fez 2/6 da quantidade 

total de uniformes encomendados e Bruna fez 4/9 da 
quantidade total encomendada e ficou faltando fazer 
na quarta semana uma quantidade de 260 uniformes. 
De acordo com essas informações, é CORRETO 
afirmar que a quantidade total de uniformes 
encomendados é igual a: 
 

(A) 950 uniformes. 
(B) 990 uniformes. 
(C) 1050 uniformes. 
(D) 1170 uniformes. 
 

Questão 09  
 
Analise os itens abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

I. Os pontos A(0,10), B(2,6) e C(4,2) são 
colineares. 
 

II. Os pontos A(3,7), B(5,11) e C(2,5) não são 
colineares. 

 

III. Os pontos A(4,4), B(–6,–2) e C(–6,–2) são 
colineares. 

 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente os itens I e III estão corretos. 
(D) Nenhum item está correto. 

 

Questão 10  
 
Analise os itens abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

I. O valor do 135º termo da progressão 
aritmética: (6,13,20,…) é igual a 944. 
 

II. O número de termos da progressão aritmética: 
(9,14,19,…389) é igual a 77. 

 

III. O número de termos da progressão aritmética: 
(12,19,26,…250) é igual a 45. 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente os itens I e II estão corretos. 
(C) Somente os itens I e III estão corretos. 
(D) Nenhum item está correto. 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

Questão 11  
 
Sobre o Microsoft Excel 2016, versão em português 
brasileiro, em sua instalação padrão, assinale a 
alternativa CORRETA: qual fórmula se deve utilizar 
para somar da célula A1 até a célula A10? 
 

(A) =SOMA(A1+A10) 
(B) =SOMA(A1;A10) 
(C) =SOMA(A1:A10) 
(D) =MÉDIA(A1:A10) 
 

Questão 12  
 
No Excel 2013, versão em português brasileiro, em sua 
instalação padrão, quando uma célula resulta na 
sequência de caracteres “####”, significa que: 
 

(A) A fórmula inserida está errada. 
(B) Os sinais numéricos inseridos estão errados. 
(C) O resultado é inválido. 
(D) O valor resultado é maior que o espaço da 

célula. 
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Questão 13  
 
Qual aparelho é utilizado para manter o computador 
ligado por um determinado tempo mesmo sem energia 
elétrica?  

  

(A) Filtro de linha. 
(B) Nobreak. 
(C) Estabilizador. 
(D) Roteador. 
 

Questão 14  
 
Que forma de exibição de ícones NÃO aparece nas 
opções do explorador de arquivos do Sistema 
Operacional Windows 10, versão em português 
brasileiro, em sua instalação padrão? 
 

(A) Personalizados. 
(B) Detalhes. 
(C) Lista. 
(D) Conteúdo. 

 

Questão 15  
 
O programa Word 2016, versão em português 
brasileiro, em sua instalação padrão, possui barras de 
ferramentas para facilitar a criação e edição de um 
documento. Em um determinado momento, o usuário 
precisou alterar a orientação de seu documento. 
Assinale a alternativa que contém o nome da barra de 
ferramentas que indica esse recurso. 

 
(A) Arquivo. 
(B) Página Inicial. 
(C) Design. 
(D) Layout da Página. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16  
 
Sobre os direitos e garantias fundamentais, dispostos 
no artigo 5º da Constituição Federal, analise as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação. 
 

(B) A criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas dependem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento. 

 
(C) A pequena propriedade rural, assim definida em 

lei, desde que trabalhada pela família, não será 
objeto de penhora para pagamento de débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva, 
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento. 

 
(D) A sucessão de bens de estrangeiros situados no 

País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, 
sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do "de cujus". 

 

Questão 17  
 
No que tange à idade mínima como condições de 
elegibilidade, assinale a alternativa CORRETA:  

 

(A) Quarenta anos para Presidente e Vice-
Presidente da República e Senador. 
 

(B) Trinta e cinco anos para Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal. 

 
(C) Vinte e um anos para Deputado Federal, 

Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz. 

 
(D) Vinte anos para Vereador. 

 

Questão 18  
 
Assinale a alternativa INCORRETA: de acordo com o 
artigo 102, I, da Constituição Federal, “Compete ao 
Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, 
originariamente”: 

 
(A) As causas e os conflitos entre a União e os 

Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre 
uns e outros, excluindo as respectivas entidades 
da administração indireta. 
 

(B) O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo 
internacional e a União, o Estado, o Distrito 
Federal ou o Território. 

 
(C) 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.  

 
(D) 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. 

 

Questão 19  
 
No que tange à administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do artigo 
37 da Constituição Federal, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) Os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis apenas aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei. 
 

(B) A investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

 
(C) As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se a todas as 
atribuições.  

 
(D) Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
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Questão 20  
 
Sobre os poderes da administração, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) O poder regulamentar é aquele que permite a 

edição de atos administrativos normativos, como 
os regulamentos, regimentos, portarias e 
decretos.  
  

(B) O poder vinculado é aquele a que a lei concede 
liberdade para a atuação administrativa, motivo 
e objeto do ato eleitos pelo agente público. A 
atuação ocorre segundo a oportunidade e a 
conveniência para a Administração.  

 
(C) O poder hierárquico é aquele que permite a 

apuração de infrações administrativas e a 
aplicação de penalidades.  

 
(D) O poder de polícia é aquele que permite a 

atuação administrativa inteiramente regulada em 
lei ou ato normativo.  

 

Questão 21  
 
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 
que corresponde aos requisitos necessários ao ato 
administrativo. 

 
I. Finalidade. 

II. Publicidade. 
III. Competência. 
IV. Proporcionalidade. 
V. Objeto. 
VI. Forma. 

VII. Motivo. 

   
(A) Todas as assertivas estão corretas.   
(B) As assertivas I, II, V e VII estão corretas. 
(C) As assertivas I, III, V, VI e VII estão corretas.  
(D) Todas as assertivas estão incorretas.  

 

Questão 22  
 
No que tange à Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:  

 
(A) Não se destinando à vigência temporária, a lei 

terá vigor até que outra a modifique ou revogue.  
 

(B) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 
de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito. 

 
(C) A sucessão por morte ou por ausência obedece 

à lei do país em que domiciliado o defunto ou o 
desaparecido, qualquer que seja a natureza e a 
situação dos bens. 

 
(D) Tratando-se de brasileiros, são competentes as 

autoridades consulares brasileiras para lhes 
celebrar o casamento e os mais atos de 
Registro Civil e de tabelionato, salvo nos casos 
de registro de nascimento e de óbito dos filhos 
de brasileiro ou brasileira nascido no país da 
sede do Consulado. 
 

Questão 23  
 
Sobre o domicílio, previsto no artigo 70 e seguintes do 
Código Civil, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela 
estabelece a sua residência com ânimo 
definitivo. 
 

(B) Se, porém, a pessoa natural tiver diversas 
residências, onde, alternadamente, viva, 
considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. 

 
(C) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que 

não tenha residência habitual, o lugar onde for 
encontrada. 

 
(D) Têm domicílio necessário apenas o incapaz. 

 

Questão 24  
 
No que se refere às obrigações de dar coisa certa, nos 
termos dos artigos 233 e seguintes do Código Civil, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Deteriorada a coisa, sendo o devedor culpado, 

poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar 
a coisa, abatido de seu preço o valor que 
perdeu. 
 

(B) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e 
esta, com culpa exclusiva do devedor, se perder 
antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a 
obrigação se resolverá, ressalvados os seus 
direitos até o dia da perda. 

 
(C) Sendo culpado o devedor, poderá o credor 

exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no 
estado em que se acha, com direito a reclamar, 
em um ou em outro caso, indenização das 
perdas e danos. 

 
(D) Se a coisa se perder por culpa do devedor, 

responderá este pelo equivalente, sem a 
necessidade de pagar pelas perdas e danos. 

 

Questão 25  
 
De acordo com o Código de Processo Civil, artigo 42 
seguintes, sobre a competência, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
(A) As causas cíveis serão processadas e decididas 

pelo juiz nos limites de sua competência, 
ressalvado às partes o direito de instituir juízo 
arbitral, na forma da lei. 
 

(B) A ação fundada em direito pessoal ou em direito 
real sobre bens móveis será proposta, em regra, 
no foro de domicílio do autor.  

 
(C) Para as ações fundadas em direito real sobre 

imóveis, é competente o foro de situação da 
coisa. 

 
(D) Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, 
sendo irrelevantes as modificações do estado 
de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 
alterarem a competência absoluta. 

 

Questão 26  
 
Sobre a Contestação, nos termos dos artigos 335 e 
seguintes do Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa CORRETA: 
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(A) Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a 
matéria de defesa, expondo as razões de fato e 
de direito com que impugna o pedido do autor e 
especificando as provas que pretende produzir. 
 

(B) Alegando o réu, na contestação, ser parte 
ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo 
invocado, o juiz facultará ao autor, em 10 (dez) 
dias, a alteração da petição inicial para 
substituição do réu. 

 
(C) Há coisa julgada quando se repete ação que 

está em curso. 
 

(D) Havendo alegação de incompetência relativa ou 
absoluta, a contestação poderá ser protocolada 
no foro de domicílio do autor, fato que será 
comunicado ao juiz da causa, em 15 (quinze) 
dias, preferencialmente por meio eletrônico. 
 

Questão 27  
 
No que tange ao processo de execução, nos termos 
dos artigos 771 e seguintes do Código de Processo 
Civil, assinale a alternativa INCORRETA:  

 
(A) O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 

determinar as medidas necessárias ao 
cumprimento da ordem de entrega de 
documentos e dados. 
 

(B) O exequente tem o direito de desistir de toda a 
execução ou de apenas alguma medida 
executiva. 

 
(C) O exequente ressarcirá ao executado os danos 

que este sofreu, quando a sentença, transitada 
em julgado, declarar inexistente, no todo ou em 
parte, a obrigação que ensejou a execução. 

 
(D) A cobrança de multas ou de indenizações 

decorrentes de litigância de má-fé ou de prática 
de ato atentatório à dignidade da justiça será 
promovida em autos separados.  

 

Questão 28  
 
No que tange à competência tributária, de acordo com 
o art. 6º e seguintes do Código Tributário Nacional, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) A atribuição constitucional de competência 

tributária compreende a competência legislativa 
plena, ressalvadas as limitações contidas na 
Constituição Federal, nas Constituições dos 
Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito 
Federal e dos Municípios, e observado o 
disposto nesta Lei. 
 

(B) A competência tributária é delegável, salvo 
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar 
tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou 
decisões administrativas em matéria tributária, 
conferida por uma pessoa jurídica de direito 
público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 
da Constituição. 

 
(C) Não constitui delegação de competência o 

cometimento, a pessoas de direito privado, do 
encargo ou da função de arrecadar tributos. 

 
(D) O não-exercício da competência tributária não a 

defere a pessoa jurídica de direito público 
diversa daquela a que a Constituição a tenha 
atribuído. 

Questão 29  
 
Sobre o fato gerador do direito tributário, assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
(A) Fato gerador da obrigação acessória é a 

situação definida em lei como necessária e 
suficiente à sua ocorrência. 
 

(B) Fato gerador da obrigação principal é qualquer 
situação que, na forma da legislação aplicável, 
impõe a prática ou a abstenção de ato que não 
configure obrigação central. 

 
(C) A definição legal do fato gerador é interpretada 

abstraindo-se: da validade jurídica dos atos 
efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis, ou terceiros, bem como da 
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. 

 
(D) A autoridade administrativa poderá considerar 

atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados 
os procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária. 
 

Questão 30  
 
Os princípios traduzem os valores fundamentais da 
sociedade sobre determinada matéria. Nesse sentido, 
analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 
que corresponde aos princípios orçamentários do 
direito financeiro.  

 
I. Princípio da unidade. 

II. Princípio da publicidade. 
III. Princípio da anuidade. 
IV. Princípio da moralidade.  
V. Princípio da vedação do estorno.  

 
(A) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.  
(B) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
(C) Apenas as assertivas II, III, IV, V estão corretas. 
(D) Apenas as assertivas I e V estão incorretas.  
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INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA DISCURSIVA CONFORME EDITAL DE ABERTURA Nº 01.001/2018 
 

14.3 A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 
 

Tabela 14.2 

ASPECTO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
POR QUESTÃO 

Conhecimento técnico-científico sobre a matéria 1,25 

Atendimento ao tema proposto na questão 1,25 

Clareza de argumentação/senso crítico 1,25 

Utilização adequada da Língua Portuguesa 1,25 
 

14.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero): 
 a) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível ou 
 de  grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
 b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
 c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
 d) não apresentar as questões redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco; 
 e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
 qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos); 
 

14.5 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os aspectos mencionados 
da Tabela 14.2, da seguinte forma: será atribuída a nota máxima de 5,00 (cinco) pontos para cada questão. 

 

14.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais na soma das questões discursivas para não ser eliminado 
do concurso público. 

 

14.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. As folhas 
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de 
avaliação da prova discursiva. 

 

14.8 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova 
discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do 
local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto. 

 

14.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das questões,  
acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando nesta fase. 

 

DISCURSIVA 
 

Questão 31  
 

De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência”. Nesse sentido, explique cada um dos princípios constitucionais acima 
mencionados. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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Questão 32  
 
A usucapião constitui uma situação de aquisição do domínio, ou de outro direito real (caso de usufruto ou da 
servidão), pela posse prolongada, permitindo a lei que uma determinada situação de fato alongada por certo intervalo 
de tempo se transforme em uma situação jurídica: a aquisição originária da propriedade. Nesse sentido, de acordo 
com o artigo 1243 do Código Civil, elenque e explique as principais características para que reste evidenciada a posse 
ad usucapionem. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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