
   

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE – RS 
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO – EPTC - EDITAL 01/2016 

 

CADERNO DE PROVA   

ADVOGADO 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: 
 

1. Confira se, além deste CADERNO DE PROVA referente ao cargo escolhido, que contém 60 questões objetivas, 
você recebeu a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS destinada à marcação das respostas da prova.  

2. Ao terminar a conferência do CADERNO DE PROVA, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao 
Fiscal de Sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.  

3. Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem na FOLHA DEFINITIVA DE 
RESPOSTAS. Em caso de divergência, notifique imediatamente o Fiscal. Após a conferência, assine seu nome nos 
espaços próprios da FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

4. Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS. Ela somente poderá ser 
substituída caso esteja danificada na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5. Na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida 
para a resposta, preenchendo todo o espaço do retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada 
uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções, identificadas com as letras A, B, C e D. Apenas uma 
responde adequadamente à questão.  

6. Não serão computadas na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS as questões não respondidas, nem as que 
contenham mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta, com emenda ou rasura, ainda que 
legível, dupla marcação e campo de marcação não preenchido integralmente. Não deverá ser feita nenhuma 
marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, 
prejudicando o desempenho do candidato. 

7. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas, já estando incluído o tempo destinado à entrega do 
CADERNO DE PROVA e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA 
DEFINITIVA DE RESPOSTAS. 

8. Você somente poderá deixar o local após 60 minutos do início da aplicação da prova. 

9. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE PROVA e a FOLHA DEFINITIVA DE 
RESPOSTAS, que será utilizada para a correção de sua prova.  

10. O CADERNO DE PROVA NÃO poderá ser levado. Anote suas opções de respostas na Folha de Rascunho, 
disponível na segunda página deste CADERNO DE PROVA, se desejar. Não será admitido qualquer outro meio de 
anotação para este fim. O MODELO DO CADERNO DE PROVA será publicado no endereço eletrônico 
http://makiyama.net.br/Ckm/Home/DetalhesConcurso/249, permanecendo disponível, tão somente, até o término 
do prazo recursal desta etapa. 

11. Ao sair da sala no término da prova, enquanto estiver dentro da unidade, você não poderá utilizar o sanitário e nem 
o telefone celular. 

12. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde 
sentado até que o chefe de sala autorize sua saída com o fiscal de sala. 

13. Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. OS 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEVEM ESTAR DESLIGADOS E ACONDICIONADOS NO SACO PORTA 
OBJETOS. Caso seja identificado algum aparelho ligado ou tocando durante a prova, o candidato portador de tal 
aparelho deverá retirar-se da sala de provas, sendo ELIMINADO do Concurso Público. 

14. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso um dos 3 (três) candidatos insista em sair 
do local de aplicação das provas, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá 
ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Sala e pelo 
Coordenador de Unidade, cujos nomes e assinaturas também devem constar neste documento. 

15. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente CADERNO ou na FOLHA 
DEFINITIVA DE RESPOSTAS poderá implicar a anulação da sua prova. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 Data/Horário de Publicação Gabarito Preliminar / provas: 20/03/2017 

 Prazo de recursos – gabarito preliminar: 21/03/2017 a 22/03/2017. 

 O Caderno de Questões estará disponível para impressão no período aberto a recursos. 

 Demais datas consulte o Cronograma do certame. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                              

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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NOME DO CANDID ATO:_______________________________________________________________   
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

RESPONDA AS QUESTÕES DE 01 A 15 COM BASE NO 
SEGUINTE TEXTO: 

 

Um Apólogo 
Machado de Assis 

Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha: 
– Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda 
enrolada, para fingir que vale alguma cousa neste mundo? 
– Deixe-me, senhora. 
– Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que 
está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei 
sempre que me der na cabeça. 
– Que cabeça, senhora?  A senhora não é alfinete, é 
agulha.  Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu 
ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a 
sua vida e deixe a dos outros. 
– Mas você é orgulhosa. 
– Decerto que sou. 
– Mas por quê? 
– É boa!  Porque coso.  Então os vestidos e enfeites de 
nossa ama, quem é que os cose, senão eu? 
– Você?  Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você 
ignora que quem os cose sou eu e muito eu? 
– Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um 
pedaço ao outro, dou feição aos babados... 
– Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou 
adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo ao 
que eu faço e mando... 
– Também os batedores vão adiante do imperador. 
– Você é imperador? 
– Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel 
subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai 
fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, 
ajunto... 
Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da 
baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de 
uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não 
andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, 
pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, 
e entrou a coser.  Uma e outra iam andando orgulhosas, 
pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os 
dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana – para 
dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: 
– Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco?  
Não repara que esta distinta costureira só se importa 
comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a 
eles, furando abaixo e acima... 
A linha não respondia; ia andando. Buraco aberto pela 
agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como 
quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. 
A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se 
também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de 
costura; não se ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da agulha 
no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o 
dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no 
quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile. 
Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, 
que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no 
corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto 
compunha o vestido da bela dama, e puxava de um lado ou 
outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, 
acolchetando, a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: 
– Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da 
baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem 
é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto 
você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o 
balaio das mucamas?  Vamos, diga lá. 

Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de 
cabeça grande e não menor experiência, murmurou à pobre 
agulha:  
– Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela 
e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha 
de costura. Faze como eu, que não abro caminho para 
ninguém. Onde me espetam, fico.  
Contei esta história a um professor de melancolia, que me 
disse, abanando a cabeça: 
– Também eu tenho servido de agulha a muita linha 
ordinária! 
 

Fonte: http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/-

macn005.pdf Acesso em: 25/10/2016. 

 

Questão01  Na primeira fala da agulha ela afirma que 
a linha está “toda enrolada”. Considerando a alegoria 
construída pelo autor ao personificar os dois itens de 
costura, além de um sentido metafórico, qual trocadilho foi 
feito ao usar essa expressão? 
A Que ela está em um novelo, que se constituí por fios 

de linhas enrolados. 
B Expõe que ela estava confusa, enrolada em ter que 

terminar o vestido. 
C Explicita que houve um rolo, uma confusão, entre a 

linha e agulha. 
D Que a agulha está enrolada em papel, já que ainda 

não foi utilizada na costura. 

Questão02 Segundo a própria linha, por que ela é 
orgulhosa? 
A Porque é ela que vai aos festejos junto ao vestido, 

juntamente com o estático alfinete. 
B Pois seu trabalho é mais nobre do que o da agulha, já 

que é ela que dá forma à costura. 
C Já que é ela que trabalha diretamente entre os dedos 

da costureira, sendo uma maestra. 
D No sentido de que, ao contrário da agulha, ela faz os 

próprios caminhos e os desenha. 

Questão03 Na relação da agulha com a linha, e 
considerando o contexto, assinale a alternativa que 
explicita em que medida se justifica a fala: “– Também os 
batedores vão adiante do imperador”. 
A Para a agulha, enquanto ela faz o trabalho 

menosprezado de guia, a linha é que tem um trabalho 
nobre. 

B Do mesmo modo que um batedor, a agulha serve à 
linha de bom grado e em um nobre serviço. 

C A agulha entende que a linha é a imperadora, aquela 
que manda, e ela é a que serve e obedece. 

D Assim como um imperador, a linha espera enquanto 
abrem caminho para sua passagem no tecido. 

Questão04   A expressão mitológica “galgos de Diana”, 
presente no texto, faz referência a um dado externo a ele. 
Nesse sentido: 
A O texto assimila as ideias da sociedade e do passado 

histórico de seu produtor. 
B O texto produz a única forma de ver a realidade da 

sociedade em que está inserido. 
C O autor desse texto trabalha com ideias de seu tempo 

e da sociedade em que viveu. 
D O autor se divide pelos interesses antagônicos dos 

vários grupos sociais de sua época. 

Questão05   No trecho “Não sei se disse que isto se 
passava em casa de uma baronesa...” o sujeito que fala é: 
A A linha. 
B A agulha. 
C A modista. 
D O narrador. 
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Questão06  “Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, 
para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, 
até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o 
baile”. 
No excerto acima, na parte em destaque, ocorre a 
omissão de um termo que fica inferido pelo contexto. Qual 
é ele? 
A “Dia”. 
B “Dobrou”. 
C “Costura”. 
D “Sol”. 

Questão07   Além de uma relação metafórica, exposta 
no contexto, a expressão “cabeça grande”, usada para se 
referir ao alfinete, faz referência a: 
A Sua inteligência. 
B Sua função na costura. 
C Sua forma física. 
D Seus ensinamentos. 

Questão08    São características de um apólogo: 
I Narrativa em prosa. 
II Possui uma lição moral. 
III Figuram seres inanimados dotados de fala. 
Considerando a relação do título com o que se encontra 
no próprio texto, está correto o que se afirma em: 
A II e III, apenas. 
B I e III, apenas. 
C I e II, apenas. 
D I, II e III. 

Questão09  O termo “coso”, recorrente no texto 
analisado, tem o sentido, nesse contexto discursivo, de: 
A Perfurar. 
B Costurar. 
C Cozer. 
D Rasgar. 

Questão10  “Então os vestidos e enfeites de nossa 
ama”. 
No excerto acima, a palavra destacada poderia ser 
substituída por qual das opções abaixo sem perda de 
coesão e sentido? 
A Logo. 
B Porém. 
C Não obstante. 
D Todavia. 

Questão11  Na relação do termo “novelo” (no sentido 
empregado pelo texto) e “novela” (substantivo feminino, 
com sentido de narrativa breve) temos a ocorrência de 
palavras: 
A Antônimas. 
B Homônimas. 
C Sinônimas. 
D Parônimas. 

Questão12  “Também os batedores vão adiante do 
imperador” 
No trecho acima, o termo em destaque cumpre papel de: 
A Advérbio de lugar. 
B Verbo de ligação. 
C Interjeição positiva. 
D Artigo indefinido. 

Questão13  Em “…arregaçava daqui ou dali, alisando, 
abotoando, acolchetando” todos os verbos em destaque 
estão no: 
A Presente do subjuntivo. 
B Futuro. 
C Gerúndio. 
D Pretérito imperfeito. 
 
 
 
 

Questão14  “A costureira, que a ajudou a vestir-se, 
levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum 
ponto necessário” 
No trecho acima, a palavra em destaque faz referência a: 
A Noite. 
B Baronesa. 
C Baile. 
D Agulha. 

Questão15  Por todo o texto são utilizados travessões 
para indicar as falas dos personagens. Qual outro sinal de 
pontuação tem essa mesma função? 
A Parênteses. 
B Colchetes. 
C Aspas. 
D Hífen. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Questão16  Analise a seguinte matriz de duas linhas e 
duas colunas: 

M = 
3 7 

2 A 
Considerando que o determinante dessa matriz é igual a 
10, é correto afirmar que o elemento A corresponde ao 
número: 
A 8. 
B 5. 
C 4. 
D 7. 

Questão17  Determinado artesão pretende construir 
painéis circulares, tal que cada um deve ter 2700 cm². 
Considere a aproximação π = 3. Sendo assim, qual o raio 
aproximado desses painéis? 
A 20 m. 
B 50 m. 
C 30 m. 
D 60 m. 

Questão18  Em um armário há 80 camisetas, sendo que 
um quarto destas é composto por peças brancas. Dessa 
maneira, qual a probabilidade de, ao escolher uma 
camiseta aleatoriamente, que esta seja branca? 
A 40%. 
B 80%. 
C 65%. 
D 25%. 

Questão19  Considere a seguinte sequência de números 
naturais: {N, 3, 9, 27, 81, ...}. Esta sequência corresponde 
a uma progressão geométrica cujo primeiro termo N e a 
razão R são, respectivamente, iguais a: 
A 3 e 1. 
B 0 e 2. 
C 1 e 3. 
D -1 e 6. 

Questão20  Em determinada caixa há 250 lápis. Dentre 
eles, há 40% de grafite e os demais são coloridos. Além 
disso, dentre os lápis coloridos, 30% são amarelos. Sendo 
assim, quantos lápis amarelos há nessa caixa? 
A 30. 
B 45. 
C 65. 
D 55. 

INFORMÁTICA 

Questão21  Qual a denominação empregada ao recurso 
de hardware, o qual armazena grandes quantidades de 
dados por um baixo custo, que frequentemente é usado 
para fazer backup do sistema? 
A Fita magnética. 
B Processador. 
C Disco óptico. 
D Modem. 
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Questão22  Ao instalar softwares em computadores que 
operam com o Windows 7, é necessário verificar se versão 
do sistema operacional é de 32 bits ou 64 bits. Desse 
modo, assinale a alternativa que contém uma diferença 
correta entre as duas versões? 
A 64 bits é mais rápida durante o processo de 

encerramento do sistema operacional. 
B 64 bits é mais eficiente ao processar grandes 

quantidades de memória RAM. 
C 64 bits demanda pouco minutos para imprimir recursos 

visuais na tela do computador. 
D 32 bits consome menos energia elétrica para executar 

as tarefas, o contrário da versão de 64 bits.  

Questão23  Ao utilizar o Microsoft Excel, versão 2010, 
em português, determinado usuário deseja que a primeira 
linha de uma planilha permaneça congelada. Isto é, que 
essa permaneça visível durante a rolagem para qualquer 
área da planilha. Para que isso ocorra, o usuário deve 
utilizar o recurso o qual está presente em uma das abas 
superiores. Esta aba é denominada: 
A Inserir. 
B Página Inicial. 
C Referências. 
D Exibição. 

Questão24  No Microsoft Word, versões 2007 e 
posteriores, é possível criar um sumário de forma que sua 
gestão e atualização sejam rápidas e simples. Para isso, 
inicialmente, antes de criar o sumário, é necessário 
selecionar o texto a ser incluído no sumário e aplicar um 
(uma) 
A fonte personalizada. 
B estilo de título. 
C fonte do tipo WordArt. 
D hiperlink. 

Questão25  Qual a extensão de arquivo de texto que 
pode ser importada e exportada no Microsoft Excel 
(versões 2007 e posteriores)? 
A .doc 
B .mpt 
C .txt 
D .epub 

LEGISLAÇÃO 
Questão26  João está dirigindo com sua Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de trinta 
dias. Segundo a lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, se tem que ele 
comete infração: 
A Gravíssima. 
B Média. 
C Grave. 
D Leve. 

Questão27  Nos conformes do Código de Trânsito 
Brasileiro, o que é catadióptrico? 
A Aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar 

alveolar. 
B Luz do veículo destinada a indicar sua presença bem 

como sua largura. 
C Todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha 

férrea ou trilho de bonde com pista própria. 
D Dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na 

sinalização de vias e veículos (olho-de-gato). 

Questão28  São princípios inerentes à Política Nacional 
de Mobilidade Urbana, exceto: 
A Acessibilidade minimamente restrita. 
B Segurança nos deslocamentos das pessoas. 
C Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte 

público coletivo. 
D Desenvolvimento sustentável das cidades, nas 

dimensões socioeconômicas e ambientais. 

Questão29  No concernente ao que é estipulado pela Lei 
Municipal nº 8.133, de 12 de janeiro de 1998, sobre a 
Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de 
Porto Alegre, se tem que: 
A É constituída na forma de sociedade limitada. 
B Detém personalidade jurídica de direito privado. 
C Conta com prazo de duração determinado 

devidamente previsto em lei. 
D Não poderá valer-se de funcionários cedidos por 

quaisquer das secretárias municipais. 

Questão30  Das definições oriundas da Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993, que dentre outros institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública, 
ocorre a empreitada por preço unitário: 
A Quando se contrata a execução da obra ou do serviço 

por preço certo e total. 
B Quando a obra é feita pelos órgãos e entidades da 

Administração, pelos próprios meios. 
C Quando se contrata a execução da obra ou do serviço 

por preço certo de unidades determinadas. 
D Em toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta. 

Questão31  Nos conformes da Lei Orgânica do 
Município de Porto Alegre, assinale a alternativa correta: 
A O serviço público de assistência jurídica não pode 

incluir convênio com faculdades de direito. 
B O Prefeito poderá solicitar urgência nos projetos de lei 

de sua iniciativa, cabendo apreciação em 45 dias. 
C O afastamento do Prefeito a serviço do município 

sempre dependerá de aprovação da Câmara 
Municipal. 

D Vedado ao Prefeito afastar-se de suas funções para 
tratar de assuntos que seja de seu interesse pessoal. 

Questão32  Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Porto Alegre, na ausência ou impossibilidade do prefeito, 
do vice-prefeito e do presidente da câmara dos 
vereadores, quem assumirá a prefeitura do município de 
Porto Alegre, nos conformes da linha sucessória 
estipulada em lei? 
A Procurador-Geral do Município. 
B Vice-Presidente da Câmara Municipal. 
C Suplente do Presidente da Câmara Municipal. 
D Vereador com a maior votação no último pleito. 

Questão33  É direito garantido ao servidor municipal de 
Porto Alegre, conforme a Lei Orgânica do Município: 
A Acesso limitado à associação sindical. 
B Vitaliciedade de vencimentos e salários. 
C Adicional por difícil acesso ao local do trabalho. 
D Remuneração parcial em caso de disponibilidade. 

Questão34  Segundo a Constituição Federal, são 
estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público. A respeito dessa estabilidade, assinale a 
alternativa incorreta: 
A A perda do cargo poderá ser motivada em avaliação 

periódica de desempenho. 
B Declarado desnecessário o cargo de servidor estável, 

este será exonerado. 
C A extinção de cargo de servidor estável implica em 

sua exoneração. 
D Somente o processo administrativo poderá ensejar 

perda do cargo. 
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Questão35 Das normas gerais de circulação e conduta 

impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, se tem que: 

A A velocidade mínima deverá ser inferior à metade da 

velocidade máxima estabelecida. 

B Nas interseções e suas proximidades, o condutor não 

poderá efetuar ultrapassagem. 

C As crianças com idade inferior a sete anos devem ser 

transportadas nos bancos traseiros. 

D Condutores de motocicleta devem circular nas vias 

segurando o guidom com ao menos uma mão. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão36 Duas empresas do mesmo nicho de 

mercado desejam firmar contrato junto à Administração 

Pública, para tanto, competirão por viés de procedimento 

licitatório. No entanto, ocorre que ambas são formadas por 

sócios em comum, que são irmãos. Segundo Di Pietro 

(2004), essa participação na mesma licitação, dado o grau 

de parentesco e a paridade de sócios, constitui 

irregularidade ante ao ordenamento, praxe e princípios 

aplicáveis às licitações e ao direito administrativo em 

geral? 

A Não, a Administração Pública deverá presumir a boa-

fé e a inocência, desde que não haja prova em 

contrário. 

B Sim, pois é aplicável a desconsideração da 

personalidade jurídica nas licitações para atendimento 

à isonomia. 

C Sim, o ordenamento pertinente estipula vedação à 

intimidade ou parentesco dentre os licitantes. 

D Não, porque essa licitação poderá ser processada em 

outras modalidades, como na “convite”. 

Questão37 “Pessoa jurídica de direito público, criada 

por lei, com capacidade de autoadministração, para o 

desempenho de serviço público descentralizado, mediante 

controle administrativo nos limites da lei”. 

O conceito supratranscrito, extraído dos ensinamentos de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2004), confere com qual 

das entidades da Organização Administrativa Brasileira? 

A Sociedade de Economia Mista. 

B Fundação Pública. 

C Empresa Pública. 

D Autarquia. 

Questão38 Renato foi exonerado de cargo público em 

comissão que ocupava. Quando da formalização, seu 

superior hierárquico motivou o ato com a crise econômica 

que recaiu sobre o país no último ano, gerando 

insuficiência de recursos para sua manutenção no quadro. 

Entretanto, ainda no mesmo mês, Renato deparou-se com 

publicações oficiais que cuidavam da nomeação de quatro 

novos funcionários para o local e exercício das funções 

que eram de sua detenção.  

Diante do caso hipotético acima, conforme Meirelles 

(2004), assinale a alternativa correta: 

A Não há que se falar em irregularidade, pois cargo 

público em comissão é preenchível e exonerável ad 

nutum. 

B Cabível reversão judicial, dada a comprovação do 

motivo falso apresentado pela autoridade competente. 

C Vedada a apreciação do judiciário por se tratar de ato 

administrativo discricionário. 

D Obrigatória a apreciação do judiciário por se tratar de 

ato administrativo vinculado. 
 
 
 

Questão39 Acerca dos poderes da Administração 

Pública, conforme Meirelles (2004), assinale a alternativa 

correta: 

A O poder de polícia limita direitos individuais em 

benefício do interesse público. 

B O poder hierárquico emite todos os decretos 

regulamentares, resoluções, portarias, deliberações, 

regimentos, instruções e afins imprescindíveis ao 

funcionamento da Administração Pública.  

C O poder regulamentar cuida da apuração e aplicação 

de penalidades aos servidores públicos e demais 

pessoas sujeitas à supervisão administrativa. 

D O poder disciplinar é o responsável pela fiscalização 

da avocação e da delegação de atribuições 

administrativas. 

Questão40  O Código Civil vigente disciplina os bens 

dentre os considerados em si mesmos, os reciprocamente 

considerados e os públicos. Considerando esta divisão e 

as diferentes classes de bens, relacione os itens abaixo 

com a lista de bens a seguir. 

Classificação: 

I Bens considerados em si mesmos. 

II Bens reciprocamente considerados. 

III Bens públicos. 

Bens: 

(__) Fungíveis. 

(__) Pertenças. 

(__) Benfeitorias. 

(__) Dominicais. 

(__) Coletivos. 

A relação correta, de cima para baixo, está exposta em: 

A I – III – III – III – II. 

B III – I – III – II – I. 

C I – II – II – III – I. 

D II – I – I – II – III. 

Questão41  Segundo o Código Civil vigente, os direitos 

da personalidade atrelam-se aos direitos fundamentais e 

são vistos como herança da Revolução Francesa, que 

pregou ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

Neste tocante, assinale a alternativa correta sobre esses 

direitos: 

A Contam com rol taxativo, sendo, portanto, limitados. 

B Suscetíveis à desapropriação por força de decisão 

judicial. 

C Não são oponíveis erga omnes, mas, tão somente, 

inter partes. 

D Cabível a limitação voluntária, uma vez que a 

indisponibilidade destes não é absoluta. 

Questão42  Segundo o Código Civil vigente, com base 

nos elementos acidentais, entendidos como aqueles que 

podem ser introduzidos por liberalidade das partes a um 

negócio jurídico, assinale a alternativa correta: 

A Termo é acontecimento futuro e incerto de que 

dependerá a eficácia do negócio jurídico. 

B Depois de convencionados os elementos acidentais 

são indissociáveis do negócio jurídico. 

C Condição ou modo é cláusula que impõe ônus ao 

beneficiário, usada em doações e testamentos. 

D Vedadas quaisquer inovações no rol taxativo dos 

elementos acidentais, sendo estes: condição, termo e 

encargo. 
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Questão43  Assinale a alternativa correta no 
concernente ao inadimplemento das obrigações, segundo 
o Código Civil vigente: 
A Não ensejará em ressarcimento dos danos causados 

ao credor se for oriundo de caso fortuito. 
B Será relativo se, ainda que cumprida a obrigação, a 

prestação tiver se tornado inútil ao credor. 
C Incabíveis juros e correção monetária em quaisquer 

das modalidades, para coibição de enriquecimento 
ilícito.  

D Se a obrigação compreender pluralidade de objetos e 
metade destes perecer, o inadimplemento será 
relativo. 

Questão44  Segundo a Lei 13.105/2015, Código de 
Processo Civil, ensejam a suspensão processual cível: 
I Admissão de incidente de resolução de demandas 

repetitivas. 
II Perda de capacidade processual de qualquer das 

partes. 
III Convenção entre as partes. 
IV Arguição de suspeição. 
Está correto o que se afirma em: 
A I, III e IV, apenas. 
B I, II e III, apenas. 
C II e IV, apenas. 
D I, II, III e IV. 

Questão45  A remessa necessária, como prevista na lei 
nº 13.105 de 16 de março de 2015, vincula sentenças ao 
duplo grau de jurisdição, fazendo com que estas não 
produzam efeitos antes de serem confirmadas pelo 
tribunal. No entanto, NÃO está sujeita a esta sistemática a 
sentença que: 
A Fundamentar-se em súmula de tribunal superior. 
B For proferida contra municípios ou Distrito Federal. 
C Julgar procedentes embargos à execução fiscal. 
D For proferida contra fundações de direito público. 

Questão46  Conforme a lei 13.105/2015, do que é 
disciplinado acerca da nulidade no processo civil vigente, 
assinale a alternativa correta: 
A Sua alegação não é suscetível à preclusão por tratar-

se de matéria de ordem pública. 
B Ensejará repetição obrigatória dos atos sobre os quais 

for decretada. 
C Só pode ser decretada após a intimação do Ministério 

Público. 
D Recairá sobre todos os atos de processo com erro de 

forma. 

Questão47  A respeito das regras inerentes às emendas 
constitucionais, segundo Tavares (2012), assinale a 
alternativa correta: 
A O presidente da república detém competência 

exclusiva para propositura. 
B Vedada a abolição da forma federativa de Estado. 
C Matéria cuja proposta tenha sido rejeitada pelo 

Congresso Nacional não poderá mais ser objeto de 
nova proposta durante a vigência da Constituição. 

D Cabível emenda constitucional no decorrer de 
intervenção militar, estado de defesa ou estado de sítio, 
desde que verse sobre matéria propícia à defesa 
nacional. 

Questão48  De acordo com Tavares (2012), constitui 
hipótese de perda de mandato para senadores, exceto: 
A Figurar como réu em processo de competência do 

Supremo Tribunal Federal (STF).  
B Declaração de incompatibilidade de procedimento com 

o decoro parlamentar. 
C Ausência à terça parte das sessões ordinárias em uma 

sessão legislativa. 
D Ser titular de mais de um cargo ou mandato público 

eletivo. 

Questão49  Os preceitos que recaem sobre a criação e 
funcionamento dos partidos políticos no Brasil englobam, 
de acordo de Mendes e Branco (2014): 
A Acesso remunerado ao rádio e à televisão, custeado 
pelo fundo partidário. 
B Aquisição de personalidade jurídica junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral. 
C Uso de organização paramilitar durante anos eleitorais. 
D Caráter nacional, vedado o regionalismo. 

Questão50  À luz de Mendes e Branco (2014), NÃO é 
parte legitimada à propositura de ação direta de 
inconstitucionalidade: 
A Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
B Tribunal de Contas da União. 
C Procurador-Geral da República. 
D Entidade de classe de âmbito nacional. 

Questão51  Maria Constantina tem 52 anos e está 
planejando sua aposentadoria, mas ainda labora sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Acerca do seu direito de férias, como 
constitucionalmente previsto, e baseando-se em Moraes 
Filho e Moraes (2003), assinale a alternativa correta: 
A Será de até 26 (vinte e seis) dias corridos 

considerando 04 (quatro) faltas injustificadas no 
decorrer do último período aquisitivo, ficando quitado o 
desconto proporcional. 

B Os períodos já usufruídos não contarão como tempo 
de serviço para fins de aposentadoria. 

C Dada sua idade, Maria Constantina poderá escolher a 
data de início dos períodos de gozo. 

D Deverão sempre ser concedidas de uma só vez, 
sendo inviável a divisão em períodos. 

Questão52  Segundo Moraes Filho e Moraes (2003), às 
temáticas pautadas pelo Direito do Trabalho aplicam-se 
princípios norteadores peculiares, dos quais se exclui: 
A Irretroatividade da lei mais severa. 
B Irredutibilidade salarial. 
C Primazia da realidade. 
D Indubio pro operario. 

Questão53  À luz do entendimento vigente no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), assinale a alternativa correta: 
A A prescrição intercorrente é regra na Justiça do 

Trabalho. 
B Parte vencedora em primeira instância desobriga-se 

do pagamento das custas fixadas se vencida na 
segunda.  

C Não se conhece de prescrição não arguida na 
instância ordinária. 

D As anotações apostas pelo empregador na carteira 
profissional do empregado geram presunção juris et 
de jure. 

Questão54  De acordo com Jesus (2006), aquele que se 
valendo de sua qualidade de funcionário público patrocina 
interesse privado perante a administração pública pratica 
qual crime? 
A Condescendência criminosa. 
B Advocacia administrativa. 
C Excesso de exação. 
D Concussão. 

Questão55  Segundo Jesus (2006), configura hipótese 
de excludente de ilicitude os itens abaixo, exceto: 
A Exercício regular de direito. 
B Estado de necessidade. 
C Legítima defesa. 
D Inimputabilidade. 
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Questão56  À luz de Rangel (2005), assinale a 
alternativa correta no concernente ao inquérito policial: 
A Vedada a reprodução simulada dos fatos. 
B Cabe à autoridade policial a ordem de arquivamento.  
C Ofendido e indiciado poderão requerer qualquer 

diligência nesta fase. 
D Não cabe à autoridade policial averiguar a vida 

pregressa do indiciado. 

Questão57  Madalena e Carolina constituem pessoa 
jurídica de direito privado intitulada M&C Prestação de 
Serviços Ltda. No respectivo contrato social, Madalena 
consta como sócia administradora. No último ano, a M&C 
ficou inadimplente em diversos de seus compromissos, 
incluindo tributação, situação que levou a Fazenda Pública 
Municipal competente a inscrevê-la na dívida ativa, 
indicando Madalena e Carolina como responsáveis na 
Certidão de Dívida Ativa (CDA). 
No caso hipotético acima, em observância às regras de 
responsabilidade tributária, é certo que: 
A A Fazenda Pública Municipal competente agiu de 

forma adequada ao responsabilizar ambas as sócias 
assim que da constatação da mera inadimplência. 

B Madalena só responderá pelos débitos tributários se 
estes forem oriundos de atos praticados com excesso 
de poder, infração à lei ou ao contrato social. 

C Carolina só responderá pelos débitos tributários se 
estes forem oriundos de atos praticados com excesso 
de poder, infração à lei ou ao contrato social. 

D A situação é inapropriada, pois a desconsideração da 
personalidade jurídica não se aplica à matéria 
tributária. 

Questão58  Conforme Machado (2011), corresponda as 
hipóteses listadas a seguir como (I.) suspensão, (II.) 
extinção ou (III.) exclusão do crédito tributário. 
(__) Parcelamento. 
(__) Transação. 
(__) Remissão. 
(__) Moratória. 
(__) Isenção. 
(__) Anistia. 
A ordem correta de classificação, de cima para baixo, está 
exposta em: 
A II – III – II – I – III – I 
B I – II – III – II – I – III 
C I – II – II – I – III – III 
D III – II – I – II – III – I 

Questão59  O ordenamento vigente considera por 
empresário aquele que exerce atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 
serviços. Conforme Gusmão (2004), dentre as obrigações 
estipuladas para eles NÃO se inclui: 
A Converter seu registro de empresário em registro de 

sociedade empresária. 
B Averbação de constituição de estabelecimento 

secundário no Registro Público de Empresas 
Mercantis da respectiva sede. 

C Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis 
antes do início de sua atividade. 

D Levantamento periódico do balanço patrimonial da 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão60  Conforme Gusmão (2004), acerca da 
sociedade limitada, assinale a alternativa correta: 
A O pedido de concordata não depende da deliberação 

dos sócios. 
B É vedada contribuição em quotas que consista em 

prestação de serviços. 
C Todos os sócios respondem solidariamente pela exata 

estimação de bens conferidos ao capital social até que 
da dissolução da sociedade. 

D A administração atribuída no contrato a todos os 
sócios se estende de pleno direito aos que 
posteriormente adquiram essa qualidade. 
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