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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

181 – PROCURADOR 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CARGO: PROCURADOR (181)                                                                                         Página 3 de 10 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 
Resolve escrever um artigo  4 
Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 

Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 
Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 
"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 

D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 
Segura o homem na faca,  39 

A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 
                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A constituição é a norma fundamental do Estado, 

podendo ser conceituada, em breves linhas, 

como o sistema de normas jurídicas que regula a 

forma de Estado, a forma de governo, o modo de 

aquisição e o exercício do poder, o 

estabelecimento dos seus órgãos, os limites de 

sua ação, os direitos fundamentais do homem e 

suas garantias. Tomando como base o exposto, 

assinale a alternativa correta em relação às 

concepções/sentidos que a Constituição pode 

ter: 

 

(A) Tomando como base o sentido Jurídico, 

Constituição seria a soma dos fatores reais do 

poder vigente em uma determinada sociedade, 

tendo com principal expoente a figura de 

Ferdinand Lassalle. 

(B) Segundo Hans Kelsen a Constituição tem o seu 

fundamento de validade na norma hipotética 

fundamental situada no plano lógico-jurídico. Já 

o plano Jurídico-Positivo corresponderia a 

constituição escrita, norma posta e positivada.  

(C) No Sentido Político de Constituição, Carl Schmitt 

afirma que Lei Constitucional pode ser 

conceituada como a norma que decorre 

diretamente da decisão política fundamental, 

estruturantes do Estado; 

(D) A Constituição Simbólica tem como 

característica principal a presença de normas 

que guiam a atuação do Estado e de seus 

agentes por meio de programas de ação visando 

a consecução dos seus objetivos. A constituição 

não apenas cita a forma de organização do 

Estado, mas o guia na consecução dos seus 

objetivos, agindo em várias vertentes. 

 

22) O art. 1.°, caput, da CF/88 preceitua que a 

República Federativa do Brasil é formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constituindo -se em Estado 

Democrático de Direito. Considerando o exposto, 

assinale a alternativa correta no que tange a 

organização política administrativa do Estado: 

 

(A) Os municípios, unidades federadas autônomas, 

mas não independentes, são subordinados de 

maneira administrativa aos estados em que 

estiverem situados, com exceção das capitais 

dos Estados.  

 

 

 

(B) A Constituição Federal preceitua que o Distrito 

Federal, capital federal, não pode ser dividido em 

municípios.  

(C) Os Estados Federados, em obediência a 

hierarquia estabelecida na Constituição Federal, 

do ponto de vista político-administrativo são 

subordinados à União.  

(D) A Constituição veda o estabelecimento de cultos 

religiosos por parte dos entes da Federação. 

 

23) Assinale a alternativa CORRETA.  

 

(A) A guarda da Constituição é de competência 

precípua do Supremo Tribunal Federal, cabendo-

lhe o processamento e julgamento originário da 

ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal e a ação 

declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal. 

(B) Ao ser declarada a inconstitucionalidade por 

omissão será dada ciência ao Poder competente 

para a adoção das medidas necessárias e, no 

caso de órgão administrativo, para fazê-lo em 

noventa dias. 

(C) Nas ações de inconstitucionalidade e em todos 

os processos de competência do Supremo 

Tribunal Federal o Procurador-Geral da 

República deverá ser previamente ouvido. 

(D) É pacífico o entendimento de que no processo de 

ação direta de inconstitucionalidade, admite-se a 

intervenção de terceiros. 
 

24) Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Em situações de relevância e urgência, caberá 

ao Presidente da República adotar medidas 

provisórias, as quais possuem força de lei, 

devendo submetê-las ao Congresso Nacional em 

até quarenta e cinco dias após sua edição.  

(B) Os projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Supremo Tribunal Federal e dos 

Tribunais Superiores terão votação iniciada no 

Senado Federal.  

(C) Em se tratando de urgência solicitada pelo 

Presidente da República, para apreciação dos 

seus projetos, cada casa terá até 45 dias 

sucessivos para apreciação. As emendas do 

Senado serão apreciadas pela Câmara dos 

Deputados no prazo de dez dias.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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(D) Após solicitar delegação à Mesa da Câmara dos 

Deputados, o Presidente da República poderá 

elaborar Leis Delegadas. 
 

25) Assinale a alternativa INCORRETA.  
 

(A) Ocorre a revogação do ato administrativo válido 

quando a Administração Pública o extingue 

pautada por razões de conveniência e 

oportunidade.  

(B) Poder ser tido como exemplo do vício quanto a 

forma do ato administrativo a omissão ou 

observância incompleta ou irregular de 

formalidades necessária à existência do ato 

administrativo. 

(C) O vício da incompetência (ou vício quanto a 

iniciativa) ocorre quando o resultado do ato 

administrativo importar em violação de lei, 

regulamento ou outro ato normativo. 

(D) O atributo da autoexecutoriedade não se 

encontra presente em todos os atos 

administrativos. 

 

26) Analise as afirmativas acerca dos contratos 

administrativos:  

 

I. Podem ser extintos unilateralmente nos casos 

admitidos em lei. 

II. Podem admitir a existência de prerrogativas 

especiais em prol da administração pública.  

III. Apenas o prazo de entrega do contrato 

administrativo é passível de prorrogação e, 

mesmo assim, somente quando expressamente 

autorizado em aditivo contratual.  

IV. O equilíbrio econômico-financeiro, umas das 

garantias do contratado do contrato 

administrativo, nem mesmo com previsão legal 

pode ser afastado. 

 

É CORRETO o contido apenas em:  

(A) l e lV  

(B) Il e IV  

(C) II, lIl e IV 

(D) I, Il e IV 

 

27) A Constituição, Lei Maior do Estado, é formada 

por diversos princípios que devem conviver de 

maneira harmônica entre si. Em um caso 

concreto, quando existir alguma tensão entre os 

princípios, a melhor doutrina afirma que o 

intérprete deve se valer da técnica da 

ponderação. 

Com base no exposto marque a alternativa 

INCORRETA no que tange às restrições excepcionais 

ao princípio constitucional da legalidade:  
 

(A) As medidas provisórias elaboradas pelo 

Presidente da República.  

(B) A decretação do estado de defesa. 

(C) A decretação do estado de sitio. 

(D) A edição de atos administrativos em determinada 

entidade da Administração Indireta.  
 

28) No que tange às limitações ao poder de tributar, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) É vedado aos Municípios e ao Estado, e 

facultado a União, o estabelecimento de 

limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por 

meio de tributos interestaduais, ressalvada a 

cobrança de pedágio pela utilização de vias 

conservadas pelo Poder Público.  

(B) É ilegal a atribuição a sujeito passivo de 

obrigação tributária a condição de responsável 

pelo pagamento de imposto, cujo fato gerador 

deva ocorrer posteriormente.  

(C) Os Municípios podem cobrar Contribuição de 

Melhoria, no âmbito de suas atribuições, tendo 

como fato gerador o exercício regular do poder 

de polícia. 

(D) A Constituição Federal veda aos Estados 

estabelecer diferença tributária entre bens e 

serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino.  
 

29) Assinale a assertiva INCORRETA.  
 

(A) Os Municípios podem instituir impostos sobre 

transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição.  

(B) Aos Municípios compete instituir o ITCMD -  

Impostos sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação.  

(C) Pertence aos Municípios o resultante da 

arrecadação do imposto da União sobre renda e 

proventos de qualquer natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 

título, por eles e suas autarquias e fundações que 

instituírem e mantiverem.  

(D) Aos Municípios compete instituir o IPTU - 

imposto sobre propriedade predial e territorial 

urbana. 
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30) Segundo dispõe o Código Civil, far-se-á 

averbação em registro público:  
 

(A) dos atos judiciais ou extrajudiciais que 

declararem ou reconhecerem a filiação  

(B) das sentenças declaratórias de ausência e de 

morte presumida.  

(C) c) da emancipação por outorga dos pais ou por 

sentença do juiz.  

(D) d) da interdição por incapacidade absoluta ou 

relativa 

 

31) Quanto a prescrição e decadência, assinale a 

alternativa correta: 
 

(A) Em razão da liberdade contratual, os prazos de 

prescrição podem ser alterados por acordo das 

partes. 

(B) a prescrição pode ser alegada em qualquer grau 

de jurisdição, pela parte a quem aproveita - o 

devedor ou qualquer interessado. 

(C) É proibida a renúncia à prescrição por parte 

daquele que dela se beneficia, ou seja, o 

devedor. 

(D) Como regra, aplicam-se à decadência as normas 

que impedem, suspendem ou interrompem a 

prescrição. 
 

32) São regramentos básicos aplicáveis a um 

determinado instituto ou ramo jurídico, para 

auxiliar o aplicador do direito na busca da justiça 

e da pacificação social. São mais amplos, 

abstratos, muitas vezes com posição definida na 

Constituição Federal. A conceituação exposta se 

refere: 
 

(A) A Analogia, forma de integração da Lei. 

(B) Aos costumes secundum legem. 

(C) Aos princípios Gerais do Direito. 

(D) A equidade. 

 

33) Jurisdição exclusiva são ações que versam sobre 

matéria que só pode ser julgada pela justiça 

brasileira, com exclusão de qualquer outra. Se 

incluem nesta categoria, exceto: 
 

(A) ações relativas a imóveis situados no Brasil. 

(B) matéria de sucessão hereditária, a confirmação 

de testamento particular e o inventário e partilha 

de bens situados no Brasil, ainda que o autor da 

herança seja estrangeiro e tenha domicílio fora 

do território nacional. 

(C) ações de divórcio, separação judicial ou de 

dissolução de união estável, quando se proceder 

à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o 

titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 

domicílio fora do território nacional. 

(D) As causas relativas a inventários de bens 

situados no estrangeiro. 

 

34) A respeito da Intervenção de Terceiros, analise 

as alternativas e assinale a correta: 

 

(A) Consiste em intervenção provocada aquela em 

que a iniciativa não vem do terceiro, mas de uma 

das partes, que pede ao juiz que convoque o 

terceiro, sendo exemplo desta a assistência. 

(B) A denunciação da lide e o chamamento ao 

processo só cabem em processo de 

conhecimento, porque a sua finalidade é 

constituir, no mesmo processo, título executivo 

contra o terceiro. 

(C) A assistência litisconsorcial é o mecanismo pelo 

qual se admite que um terceiro, que tenha 

interesse jurídico em que a sentença seja 

favorável a uma das partes, possa requerer o seu 

ingresso, para auxiliar aquele a quem deseja que 

vença. 

(D) Como uma das faculdades do assistente simples, 

este poderá discutir os fundamentos da sentença 

proferida no processo em que ele participou. 

 

35) Acerca da Lei de Organização Judiciária do 

Estado do Maranhão assinale a assertiva correta: 

 

(A) Compete ao Poder Judiciário Estadual a 

apreciação de qualquer lesão ou ameaça a 

direito, mesmo que esteja sujeita à competência 

de outro órgão jurisdicional. 

(B) O Tribunal de Justiça, com sede em São Luís e 

jurisdição em todo o Estado, órgão Supremo do 

Poder Judiciário Estadual, compor-se-á de 18 

(dezoito) Desembargadores. 

(C) A investidura no Tribunal processar-se-á, 

alternadamente, por antiguidade e por 

merecimento, apurados na última entrância, 

podendo o Tribunal recusar o Juiz mais antigo, 

pelo voto de 3/5 (três quintos) de seus membros. 

(D) Na composição do Tribunal 1/5 (um quinto) dos 

lugares será preenchido por advogados e por 

Membros do Ministério Público Estadual 

indicados em lista tríplice pelos órgãos de 

representação das respectivas classes. 
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36) No que tange a Lei Penal no tempo, analise as 

alternativas e assinale a correta: 

 

(A) A abolitio criminis consiste apenas na revogação 

formal do tipo penal. 

(B) A novatio legis incriminadora somente tem 

eficácia para o futuro. Jamais para o passado. 

(C) A abolitio criminis tem o condão de extirpar 

juridicamente os efeitos penais e extrapenais da 

condenação; 

(D) O juízo competente para apreciar o conflito de 

Leis Penais no tempo, em que se tenha uma 

mudança favorável ao réu, é sempre o da 

execução. 

 

37) Em relação aos crimes contra a Administração 

Pública, assinale a resposta correta: 

 

(A) O Peculato é crime próprio e por isso não pode 

ser praticado em coautoria. 

(B) No caso de peculato culposo, a reparação do 

dano, se precede à sentença irrecorrível, 

extingue a punibilidade, impedindo ainda a 

responsabilização administrativa. 

(C) O Supremo Tribunal Federal não admite 

insignificância nos crimes contra a Administração 

Pública. 

(D) O Peculato desvio consiste no ato doloso do 

funcionário público em dar destinação diversa à 

coisa, para beneficiar a si próprio ou a outrem, 

material ou moralmente, auferindo vantagem. 

 

38) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

(A) O Delegado de Polícia, no âmbito do Inquérito 

Policial, em razão da natureza inquisitiva deste, 

pode impor ao defensor constituído o sigilo 

acerca das diligências não documentadas. 

(B) Por ter natureza jurídica de procedimento 

administrativo, e em razão de preceito 

constitucional que garante o contraditório nos 

processos administrativos, é pacífico na doutrina 

atualmente que o princípio da ampla defesa é 

aplicável ao Inquérito Policial. 

(C) Em casos de crimes contra a honra de 

funcionário público no exercício das funções a 

ação penal será sempre pública condicionada à 

representação.  

(D) Apenas em caso de morte da vítima é admitida a 

sucessão processual em ação penal 

personalíssima 

39) Sobre os recursos no Direito Processual do 

Trabalho, assinale a alternativa correta: 

 

(A) No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, são 

cabíveis embargos, no prazo de dez dias das 

decisões das Turmas que divergirem entre si. 

(B) O recurso ordinário é cabível, no prazo de oito 

dias, para impugnar sentenças definitivas (de 

mérito) e terminativas, proferidas pelas Varas do 

Trabalho. 

(C) O recurso de revista é cabível, essencialmente, 

nas hipóteses de divergência jurisprudencial, 

divergência de interpretação e violação de lei ou 

da Constituição Federal, e deve ser interposto 

perante a Vara do Trabalho (juízo de primeiro 

grau), que, por decisão fundamentada, pode 

recebê-lo ou denegá-lo. 

(D) No processo do trabalho, o recurso adesivo é 

cabível apenas nas hipóteses de recurso 

ordinário.  

 

40) Acerca do conceito e princípios relativos ao 

orçamento, assinale a alternativa correta: 

 

(A) O princípio da programação, contido na 

Constituição Federal dispõe que a lei 

orçamentária anual não conterá dispositivo 

estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa. 

(B) O art. 27 da Lei nº 10.182, de 6-2-2001, que 

determina que o Executivo estabeleça 

mecanismos que permita ao cidadão o acesso 

aos dados relativos à execução orçamentária é 

um exemplo de aplicação do Princípio da 

transparência orçamentária. 

(C) O orçamento não possui como característica 

fundamental a periodicidade. 

(D) o princípio da unidade orçamentária se preocupa 

com a unidade documental e atualmente a 

divisão do orçamento em três peças previstas 

nos incisos I, II e II, do §5º, do art. 165 da CF 

compromete a unidade orçamentária, impedindo 

a verificação do equilíbrio do orçamento ao longo 

de sua execução. 

 

 


