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Leia o texto, abaixo, e responda às questões que se 
seguem:

Causos/3

Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços.

O que é a verdade? Averdade é uma mentira contada 
por Fernando Silva. Fernando conta com o corpo 
inteiro, e não apenas com palavras, e pode se 
transformar em outra gente ou em bicho voador ou no 
que for, e faz isso de tal maneira que depois a gente 
escuta, por exemplo, o sabiá cantando num galho, e a 
gente pensa: Esse passarinho está imitando 
Fernando quando imita o sabiá.

Ele conta causos da linda gente do povo, da gente 
recém-criada, que ainda tem cheiro de barro; e 
também causos de alguns tipos extravagantes que 
ele conheceu, como aquele espelheiro que fazia 
espelhos e se metia neles, se perdia, ou aquele 
apagador de vulcões que o diabo deixou zarolho, por 
vingança, cuspindo em seu olho.

Os causos acontecem em lugares onde Fernando 
esteve: o hotel que abria só para fantasmas, aquela 
mansão onde as bruxas morreram de chatice ou a 
casa de Ticuantepe, que era tão sombreada e fresca 
que a gente sentia vontade de ter, ali, uma namorada 
à nossa espera.

Além disso, Fernando trabalha como médico. Prefere 
as ervas aos comprimidos e cura a úlcera com 
plantas e ovo de pombo; mas prefere ainda a própria 
mão. Porque ele cura tocando. E contando, que é 
outra maneira de tocar.

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Observe:

“A verdade é uma mentira contada por Fernando 
Silva.”

A ideia expressa na frase acima está, também, 
presente em:
A) - "Esse passarinho está imitando Fernando 

quando imita o sabiá."
B) “Ele conta causos da linda gente do povo, da 

gente recém-criada...”
C) ' E contando, que é outra maneira de tocar.”

D) 'Além disso. Fernando trabalha como médico."

E) ” ... aquela mansão onde as bruxas morreram de 
chatice...”

C______________ LÍNGUA PORTUGUESA______________ )

No texto de Galeano, o diabo cospe no olho do 
apagador de fogo. Uma ação de Deus, também, é 
lembrada, em:

A) "... e faz isso de tal maneira que depois a gente 
escuta...”

B) "... tão sombreada e fresca que a gente sentia 
vontade de ter...”

C) ” ... da gente recém-criada. que ainda tem cheiro 
de barro...”

D) "... e cura a úlcera com plantas e ovo de pombo..."

Ei ... e pode transformar em outra gente ou em 
bicho voador..."

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Observe:

“ ... e não apenas com palavras...” , “ .... e pode se 
transformar...”, ” ... e faz isso de tal maneira...","... e a 
gente pensa...”.

A repetição do “e”, conjunção com valor aditivo, foi 
usada por Galeano para:

A) Ressaltar traços de oralidade para aproximar o 
narrador do contador de histórias.

B) Criticar a pobreza de vocabulário das pessoas 
que moram no interior, no mato.

C) Aguçar nossa vontade de conhecer as 
fantásticas histórias de outros povos.

D) Reforçar o desejo do narrador de imitar a 
linguagem própria dos seres da floresta.

Ei Plagiar o poder mágico do contador de histórias 
ao transformar mentira em realidade.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

Galeano termina seu texto destacando outro sentido 
para o verbo tocar.

“E contando, que é outra maneira de tocar.”

O mesmo valor está presente em:

A) O médico Fernando fazia mágicas ao tocar os 
enfermos.

Bi Todos tocavam suas carroças para ouvir as 
histórias de Fernando.

C) Em suas contações. Fernando tocava flauta e 
dançava.

D) Cs dedos delicados de Fernando, às vezes 
quase tocavam o céu.

E) Fernando toca sua platéia com histórias de 
encantamento.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------
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O plural das palavras terminadas em “ão” sofre 
variações. Normalmente se faz em “ões”, como em 
vulcões, que aparece no texto.

Por vezes, contudo, aceita-se mais de uma forma.

É o que ocorre com:
A) tostão

B) tufão

C) alemão

D) cidadão

E) vilão

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

“Prefere as ervas aos comprimidos...”

A frase destacada está parafraseada, corretamente, 
em:
A) Gosta mais das ervas que dos comprimidos.

B) Prefere as ervas do que os comprimidos.

C) Gosta mais dos comprimidos às ervas.

D) Prefere os comprimidos do que as ervas.

E) Prefere mais as ervas aos comprimidos.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

Aoração subordinada adjetiva pode ter valor restritivo 
ou explicativo.

No trecho, a seguir, ela tem valor explicativo.

"... a casa de Ticuantepe, que era tão sombreada e 
fresca"

O mesmo acontece em:

A) "Fernando quando imita o sabiá."

B) "... como aquele espelheiro que fazia espelhos ..."

C) "... da gente recém-criada. que ainda tem cheiro 
de barro..."

D) "... o hotel que abria só para fantasmas ..."

E) "... alguns tipos extravagantes que ele conheceu
ti

(Questão 05 )--------------------------------------------------------- (Questão 08 )---------------------------------------------------------

"... uma namorada à nossa espera."

Na frase destacada, o sinal de crase é facultativo. É o 
que, também, ocorre em:

A) Fernando tinha ervas sempre à mão.

B) Às vezes, é melhor fugir dos fantasmas.

C) O contador dedicava suas histórias às crianças.

D) Não contarás essa mentira à tua filha.

E) Ele voltava feliz àquela casa assombrada.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

Observe as duas frases:

O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões.
O apagador de vulcões ficou zarolho.

Elas foram corretamente unidas em:

A) O diabo cuspitl no olho do apagador de vulcões, 
onde ficou zarolho.

B) O apagador de vulcões ficou zarolho no olho o 
qual o diabo cuspiu.

C) O diabo cuspiu no olho aonde o apagador de 
vulcões ficou zarolho.

D) O apagador de vulcões, cujo o diabo cuspiu no 
olho, ficou zarolho.

Ei O apagador de vulcões, em cujc o ho o diabo 
cuspiu, ficou zarolho.

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

A palavra “recém-criadas” sofre, em sua formação, 
um tipo de processo de derivação. O mesmo que 
ocorre em:

A) sombreada.

B) extravagantes.

C) causos.

D) guarda-florestal.

E) entardecer.



(Questão 11 )---------------------------------------------------------

Um anagrama de uma palavra é obtido através da 
alteração da ordem das letras dessa palavra, 
mantendo-se a mesma quantidade de letras da 
palavra inicial. A própria palavra inicial é considerada 
um dos seus anagramas e não há necessidade de 
que o termo formado tenha significado no nosso 
idioma. Por exemplo, um dos anagramas da palavra 
roupa é o termo apour. Dessa forma, podemos 
afirmar que a quantidade de anagramas da palavra 
mercado, iniciados por uma consoante é:

A) I2C00.

B) 2880.

C) 1440

D) 5040.

E) 14200.

C RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO )

(Questão 12 )-

A negação lógica da sentença “se estou de dieta, 
então fecho a boca” é:

A) Se fecho a boca. então estou de dieta.

B) Estou de dieta ou não fecho a boca.

C) Se não estou de dieta, então não fecho a boca.

D) Estou de dieta e não fecho a boca.

E) Se estou de dieta, então não fecho a boca.

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

Um colégio possui 1000 alunos e nesse colégio 
existem dois grêmios estudantis, A e B. 400 alunos 
desse colégio não frequentam quaisquer desses 
grêmios, 500 alunos frequentam o grêmio A e 100 
alunos do colégio frequentam ambos os grêmios 
estudantis. Com base nessas informações, pode-se 
afirmarque a quantidade de alunos desse colégio que 
só frequentam o grêmio B é:

A) i00.

B) 450.

C) 240.

D) 200.

E) 330.

Uma empresa, que durou apenas 1 ano e 4 meses, 
teve a participação de dois sócios, André e Ricardo. 
André entrou com R$ 30 000,00 e permaneceu por 1 
ano na empresa. Ricardo entrou com R$ 40 000,00 e 
participou até o fechamento da empresa. No 
fechamento, verificou-se um lucro de R$ 12 000,00. A 
parte do sócio Ricardo na partilha desse lucro, foi de:

A) R$8400.00.

B) R$4320.00.

C) R$ 7680.00.

D) R$5200,00.

E) R$6200.00.

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

(Questão 15 )---------------------------------------------------------

A sequência de palavras abaixo possui uma 
determinada regra lógica que relaciona a palavra 
entre parênteses com as outras duas.

MALA (MATO) GATO 
COLA(COME) LEME 
VIVO (X) RODA

De acordo com essa mesma regra, a palavra que 
deve estar no lugar da letra X é:

A) MEDO

B) VIRO.

C) DAVI

D) VIDA.

E) VODA



(Questão 16 )---------------------------------------------------------

“(...) Com quase dois milhões de habitantes e uma 
área territorial de mais de 200 mil metros quadrados, 
Rondônia vive uma das piores secas da história. A 
agricultura e a pecuária são os setores mais 
prejudicados (...). Em algumas propriedades do 
interior do estado, a fome tem sido a principal causa 
da mortalidade de animais, o que vem aumentando o 
desespero de pecuaristas.
Os impactos da falta de chuva na agricultura e na 
pecuária no estado deixa a situação mais 
complicada. Segundo o meteorologista Diego Silva, 
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia (Sipam), o clima está 
conforme o previsto ao período. ( . ..)  (Giobo.com G1 
23/07/2018).
(...) Diversos municípios rondonienses têm registrado 
índices alarmantes de apenas 11% de umidade. (...) 
(tudorondonia.com).

Essas notícias tratam de um fenômeno climático 
conhecido como:

A) inversão térmica.

B) tornado.

C) efeito estufa

D) incêndio.

Ei estiagem.

C_______HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA_______ )

(Questão 17 }---------------------------------------------------------

Em Rondônia os solos que predominam em cerca de 
58% do território caracterizam-se por serem solos 
minerais, homogêneos, com pouca diferenciação 
entre os horizontes ou camadas, reconhecidos 
facilmente pela cor quase homogênea do solo e a 
profundidade. São profundos, normalmente, bem 
drenados e com baixa capacidade de troca de 
cátions, com textura média ou mais fina (argilosa, 
muito argilosa) e, com mais frequência, são pouco 
férteis. Esse tipo de solo é denominado:

A) cambissolo.

B) planossolo.

C) gleissolos.

D) latossolos.

E) argissolo

No estado de Rondônia os minerais metálicos 
perfazem 85% dos recursos minerais do estado, 
enquanto os não-metálicos apenas 15%.São 
recursos minerais metálicos:
A) ouro. ferro, manganês e estanho (cassiterita).

B) diamante, ametista, berilo e água-marinha.

C) diamante estanho ( cassiterita ). ametista e água- 
marinha.

D) arila. areia, cascalho e granito.

E) ferro, areia, manganês e cascalho.

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

A área de Rondônia começa a ser procurada, 
somente, nos fins do século XIX, segundo um padrão 
de ocupação comum a todo o sul do Amazonas, 
podendo-se afirmar que o fator principal dessa 
ocupação foi:

A) a descoberta de jazidas de diamantes.

B) a expansão da agropecuária.

C) o inicio do ciclo do ouro.

D) o surgimento do ciclo da borracha

E) a expansão do ciclo da cana-de-açúcar.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

De acordo  com dados do MPF e Funai 
( h t t p : / / c c r 6 . p g r . m p f . g o v . b r / d o c u m e n t o s - e -  
publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas), entre 
os principais povos indígenas que possuem áreas 
regularizadas, está um povo que possui uma das 
maiores áreas (1.603.245,OOha), que abrange 
Juína/MT e Vilhena/ RO (Parque Aripuanã). Trata-se 
do povo denominado:

A) Cinta Larga.

B) Karitiane

C) Gavião.

D) OroWari.

E) Karipuna.

http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas
http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas


(Questão 21 )---------------------------------------------------------

O sistema operacional que é multiplataforma, 
podendo ser executado em Mainframes, RISC ou 
servidores Intel é denominado:

A) AIX.

B) Windows Server.

C) VmWare

D) Z/VM.

E) Linux.

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

Numa planilha Excel, quando uma formula ou valor 
referenciado na célula G4 é copiada e colada na linha 
seguinte, a referência é alterada para G5.
A referência correta à célula G4 evitando que o Excel 
faça a modificação é:

A) *G4*

B) SGW

C) %G%4

D) =/G4/

E) = $G4S

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

Dispositivos de armazenamento de dados como 
discos e fitas, fazem leitura em blocos e usam um 
armazenamento intermediário liberando aos poucos 
a informação para a memória principal. Chama-se 
armazenamento intermediário de:

Ai Memória Cache.

B) Memória RAM.

C) Memória SDRAM.

D) Roteador.

E) HUB.

C______________ INFORMÁTICA BÁSICA______________ )
À locação de recursos de servidores e storages 
virtuais, com software disponível, localizados em 
D a t a - C e n t e r s  i n t e r l i g a d o s  e a c e s s a d o s  
remotamente, dá-se o nome de:

A) Computação On-Line

B) Computação em Real Time.

C) Computação em nuvem

D) Computação Virtual.

E) Block Time Computing

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

A transmissão de dados necessita de proteção e 
garantia de origem. Uma ferramenta que valida e dá 
proteção jurídica a um documento eletrônico é 
chamada:
A) Criptografia.

B) Certificado Digital

C) Anti-Vírus

D) Fire Wall.

E) Validador Eletrônico.

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

r
ÉTICA E CONDUTA NA

■s

-̂-------------------------
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ______ J

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Com vistas a anular ato lesivo à moralidade 
administrativa, qualquer cidadão é parte legítima para 
propor:

A) mandado de injunção.

B ) habeas corpus.

C) ação civil ex delicto.

D) ação popular

E) habeas data.



É direito constitucionalmente assegurado aos 
trabalhadores urbanos e rurais, e que visa à melhoria 
de sua condição social:

A) 3 impossibilidade de prisão civil por divida do 
devedor de obrigação alim entíc ia  e do 
depositário infiel.

B) a criminalizaçãa do assédio moral no ambiente 
de trabalho.

Ci a proibição de diferença de salários, de Sa8  rcícic 
de funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, corou estado civil.

□ ) a violação dos princípios éticos e morais c'a 
administração em caso de guerra civil.

Ei filiado ao sindicato de sua classe profissional, sob 
pena de sanção ético-administrativa.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

Como forma de moralizar o serviço público, a 
Const i tu i ção Federal  proibiu a cumulação 
remunerada de cargos públicos. Entretanto, admitiu 
algumas exceções, desde que haja compatibilidade 
de horários e respeito ao teto remuneratório 
constitucional. Considerando essas exceções, é 
possível a cumulação de:

A) um cargo de médico, com outro de enfermeiro e 
com um terceiro cargo de fisioterapeuta.

Bi um cargo de professor com outro técnicc ou 
científico.

C) um cargo c’e governador de estado com outro de 
prefeito municipal.

D) um cargo técnico com outro cientifico.

Ei três cargos de professor.

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

Segundo a Lei 8429/92, o agente público que deixa
de prestar contas quando está obrigado a fazê-lo,
comete ato de improbidade administrativa:

A) punido com suspensão dos direitos políticos de 
cinco a oito anos e pagamento de multa penal de 
até quatro vezes o valor do dano.

B) que causa lesão ao erário

C) que atenta contra os princípios da administração 
pública.

D) que importa enriquecimento ilicito.

E) punido com pena de reclusão de um a dois anos, 
e multa.

O funcionário público que recebe para si diretamente, 
ainda que fora da sua função, mas em razão dela, 
vantagem indevida no valor de R$ 10.000 {dez mil 
reais), pratica crime de:

A) corrupção passiva.

B) roubo.

C) advocacia administrativa.

D) estelionato.

E) excesso de exação.

( __________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________ )

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

Quando um ato administrativo negar, limitar ou afetar 
direitos ou interesses, deverá ser:

A) reescrito pela mesma autoridade competente 
que o editou.

B) motivado, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos.

C) anulado, por vicio de incapacidade.

D) convalidado pela própria Administração.

E) revogado, por vicio de finalidade.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

Ao editar as leis, o Poder Legislativo nem sempre 
possibilita que elas sejam executadas. Cumpre, 
então, à Administração criar os mecanismos de 
complementação das leis, indispensáveis a sua 
efetiva aplicabilidade. Nesse contexto é que se situa, 
dentre os poderes administrativos, o poder:

Ai hierárquico

B) arbitrário.

C) de policia.

D) disciplinar.

E) regulamentar

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

©



Com relação às leis de efeitos concretos, é correto
afirmar que:

A) se uma lei de efeitos concretos provoca danos ao 
indivíduo, fica configurada a responsabilidade 
civil da pessoa jurídica federativa de onde 
emanou a lei, assegurando-se ao lesado o direito 
à reparação dos prejuízos.

B) não são aceitas pelo ordenamento juridico 
brasileiro.

C) podem ser impugnadas através das ações em 
geral, exceto por mandado de segurança, sendo 
interessado aquele cuja órbita jurídica seja 
hostilizada pelos seus efeitos.

D) p os su em c o n t e ú d o  no r ma t i vo ,  sendo  
verdadeiros atos administrativos em tese.

E) são aquelas que se apresentam como atos 
administrativos, porém materialmente são leis.

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

No tocante às espécies de atos administrativos, é
correto afirmar que as instruções, circulares,
portarias, ordens de serviço, provimentos e avisos:

A) são aios de natureza legislativa, porém podem 
ser utilizados também pelos servidores do poder 
Judiciário.

Bi são atos declaratórios, em que os agentes 
administrativos dão fé, por sua própria condição, 
da existência de um determinado fato.

C) expressam s concordância da Administração nc 
sentido de ser desenvolvida certa atividade pelo 
particular.

D) consubstanciam opiniões, pontos de vista de 
alguns agentes administrativos sobre matéria 
submetida a sua apreciação.

E) servem para que a Administração organize sua 
atividade e seus órgãos, sendo denominados por 
parte da doutrina como atos ordinatórios.

Com relação à Súmula Vinculante, incluída na
Constituição Federal pela Emenda Constitucional
n° 45, de 2004, é correto afirmar que:

A) será editada pelo SuperiorTribunal de Justiça

B) tem efeito vinculante restrito aos órgãos do Poder 
Judiciário.

C) será editada mediante decisão de maioria 
absoluta dos membros do tribunal.

D) antes de sua edição deve ter havido reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional.

E) não poderá ser cancelada.

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

Uma diferença, no aspecto material, entre a lei
complementar e a lei ordinária, é que;

A) não existem no ordenamento jurídico brasileiro 
as leis complementares.

B) a lei ordinária é de hierarquia inferior às emendas 
constitucionais.

C) o quorum de aprovação do projeto de lei ordinária 
é de maioria absoluta.

D) a lei complementar pode ser transformada em 
tratado pela via diplomática.

E) ss hipóteses de regulamentação da Constituição 
por meio de lei c o m p l e m e n t a r  es tão 
taxativamente previstas no Texto Maior.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

Sobre o Tribunal de Contas, é correto afirmar que ele
é órgão:

A) subordinado ao chefe do Poder Legislativo

B) pertencente ao Poder Judiciário e julga as contas 
dos órgãos públicos.

C) que realiza o controle externo e interno de contas 
dos Governadores de Estado.

D) subordinado ao chefe do Poder Executivo.

E) auxiliar do Poder Legislativo na tarefa deste de 
realizar o controle externo.



Considerando a estrutura do Poder Legislativo nos
Municípios, é correto afirmar que:

A) é composto pordeputados e senadores.

B) se caracteriza pelo bicameralismo e o número de 
vereadores será proporcional à população do 
Município, respeitados os limites estabelecidos 
na Lei Orgânica Municipal.

C) se caracteriza pelo unicameralismo e o número 
de vereadores será proporcional à população do 
Município, respeitados os limites estabelecidos 
na Constituição Federal.

D) a quantidade de vereadores no parlamento 
depende da discricionariedade do chefe do 
Poder Executivo local.

E) o mandato dos parlamentares será de cinco 
anos.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

Segundo o Código Civil vigente, os Municípios são 
pessoas:

A) fisicas

B) naturais

C) jurídicas de direito público interno.

D) jurídicas de direito público externo.

E) jurídicas de direito privado.

Com relação às normas sobre adimplemento e
extinção das obrigações previstas no Código Civil
vigente, é correto afirmar que:

A) somente o principal interessado na extinção da 
dívida pode pagá-la, usando, se outro devedor se 
opuser, dos meios conducentes à exclusão 
desse devedor.

B) o terceiro não interessado, que paga a divida em 
seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do 
que pagar, mas não se sub-roga nos direitos do 
credor.

C) é desnecessário que o pagamento importe 
transmissão da propriedade para ter eficácia, 
quando feito por quem possa alienar o objeto em 
que ele consistiu.

D) a legislação não prevê uma regra para o lugar do 
pagamento, deixando as partes livres para 
negociar, devendo estas acionar a Justiça para 
determinação do lugar em caso de omissão no 
contrato quanto a esse aspecto.

E) só se sceiia dar em pegarnenio coisas 
infungíveis, já que a boa-fé é presumida na 
relação obrigacional.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

(Questão 41 )---------------------------------------------------------

De acordo com o Código de Processo Civil vigente,
no que se refere aos Procuradores, pode-se dizer
que:

A) o advogado não será admitido a postular em juizo 
sem procuração, salvo para evitar preclusão, 
decadência ou prescrição, ou para praticar ato 
considerado urgente.

B) a parle não postulará em causa própria, mesmo 
que possua habilitação legal para isto, 
necessi tando,  assim,  de um advogado 
constituído.

C) não se admite a procuração geral para o foro, 
devendo ser específicas todas as cláusulas para 
praticar atos nos processos.

D) a paris será representada em juízo por advogado 
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil ou inscrito em qualquer outro Conselho 
profissional reconhecido no Brasil para causas 
de advogados.

E) uma procuração específica é sempre exigida 
para se analisar, em cartório de fórum, os autos 
de determinado processojudicial.

©



Quanto aos recursos no Código de Processo Civil 
vigente, é correto afirmarque:

A) contra decisão obscura ou contraditória caberá 
recurso de agravo interno.

B) de regra a apelação não terá efeito suspensivo

C) contra despacho cabe recurso.

D) são dispensados de preparo os recursos 
interpostos pelos Municípios.

E) da sentença cabe agravo de instrumento.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

Na execução de títulos extrajudiciais, há requisitos
que são necessários para realizar qualquer
execução. Dentre eles, destacam-se:

A) existência do titulo executivo e exigibilidade da 
obrigação.

B) possibilidade de prosseguir na execução mesmo 
se o devedor cumprir exatamente a obrigação 
estabelecida no título executivo, e ativismo 
processual.

C) nota promissória e organização em hierarquia 
financeira.

D) letra de câmbio e pessoa estrangeira.

Ei renúncia à busca de título executivo judicial, 
através de processo de conhecimento, e 
existência do título executivo.

(Questão 44 )---------------------------------------------------------

O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos_____ dias, contados da
ciência, pelo interessado, do ato impugnado. O prazo 
que corretamente completa a lacuna na frase é:

Ai 180 (cento e oitenta)

Bi 15 (quinze).

C) 90 (noventa ).

D) 120 (cento e vinte)

E) 60 (sessenta).

O funcionário público municipal Tício foi condenado a 
uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime de 
peculato, depois de se apropriar de certa quantia de 
dinheiro público de que tinha posse em razão do 
cargo que ocupava. Na sentença condenatória, o juiz 
criminal declarou expressa e motivadamente o 
seguinte efeito específico da condenação:

Ai a peraa do direito ao devido processo legal e à 
ampla defesa, em razão da gravidade em 
abstrato do delito cometido.

B) a perda do cargo público ocupado por Tício.

C) a perda em favor do Município do dinheiro do quai 
Tício se apropriou indevidamente.

D) o pagamento de multa tributária pelo dano 
causado pelo crime.

E) o cumprimento de pena de trabalhos forçados 
durante o primeiro ano da execução da pena 
total.

(Questão 45 )---------------------------------------------------------

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

Aconduta do funcionário público que patrocina, direta 
ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração fazendária, valendo-se da qualidade 
de funcionário público, constitui:

A) crime de mão própria contra o patrimônio c'o 
sistema financeiro nacional.

B) crime funcional contra a ordem tributária.

C) contravenção penal.

D) crime contra a administração da justiça, previsto 
no Código Penal.

E) crime especial contra a ordem econômica.

(Questão 47 )---------------------------------------------------------

Dentre as prisões cautelares, isto é, aquelas prisões 
decretadas antes da sentença final condenatória 
transitada em ju lgado, destaca-se a prisão 
preventiva. Nesse sentido, um dos motivos que 
autoriza a decretação da prisão preventiva é a:

A) prática de crime punido com pena privativa de 
liberdade máxima superior a 2 (dois) anos.

B) prática de crime culposo contra o patrimônio

C) conveniência da instrução criminal

D) garantia da ordem privada.

E) inexistência de prova do crime.



(Questão 48 )-

Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a 
ação será promovida por:

A) representação de parentes da vitima.

B) requerimento do ofendido.

C) petição de um advogado

D) denúncia do Ministério Público

E) requisição do Ministro da Justiça.

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

Tendo em vista as limitações constitucionais ao poder 
de tributar, é correto afirmar que, sem prejuízo de 
outras garantias asseguradas ao contribuinte, via de 
regra é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, cobrar tributos:

A) em relação a fatos geradores ocorridos depois do 
início da vigência da lei que os criou.

B) que tenharn como fato gerador a aquisição da 
propriedade de aeronaves e embarcações 
particulares.

C) no mesmo exercício financeiro em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

D) a partir da criação de novos impostos.

E) soDre grandes fortunas.

(Questão 50 )---------------------------------------------------------

Com relação ao Regime Geral de Previdência Social,
a Lei 8213/91 considera beneficiários desse regime,
na condição de dependentes do segurado:

A) o(a) íilho(a) menor de 25 (vinte e cinco) anos que 
cursa faculdade e respectivos irmãos menores de 
16 (dezesseis) anos.

B) os avós. desde que não recebam pensão ou 
sejam aposentados.

c ) o cônjuge, o(a) companheiro(a) e o(a) filho(a) não 
emancipado(a), de qualquer condição, menor de 
21 (vinte e um) anos ou inválido(a) ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou deficiência 
grave.

D) o(a) irmão(ã) emancipado(a). de aualquer 
condição, menor de 18 (dezoito) anos ou 
inválido(a) ou que tenha deficiência intelectual ou 
mental ou deficiência grave.

E) os tios, se estes não tiverem filhos


