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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 
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AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 
diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 

Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 
e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 

Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 
repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 
advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 
instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 
conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 

Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 
que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 
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CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 
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11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADE– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

16) Em relação aos componentes do Hardware 

julgue os itens a seguir: 

 

I- A Via de dados, ou BUS, refere-se ao condutor 

elétrico que permite ligação entre a UCP com 

as demais partes do computador. 

II- O Registrador de Instruções (IR) registra a 

execução da instrução. 

III- O registrador de dados tem o dever de 

armazenar temporariamente os operandos 

referentes à instrução que está sendo 

realizada pela UCP. 

 

(A) As afirmativas I e II estão corretas. 

(B) As afirmativas I e III estão corretas. 

(C) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(D) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

 

17) Com relação às categorias dos softwares 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O Software básico é o que exerce o papel de 

tomar o primeiro contato com o hardware. 

II- Os compiladores são considerados  exemplos 

de softwares básicos. 

III- O gerenciamento de bancos de dados é 

considerado exemplos de software básicos. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18) Com relação à inserção de caracteres especiais 

no Microsoft Word 2010 analise os itens 

abaixo: 

 

I- O comando SHIFT + ENTER insere uma 

quebra de página 

II- O comando CTRL + ENTER insere uma quebra 

de linha. 

III- O comando CTRL + F9 insere um campo. 

IV- O comando CTRL + SHIFT + ENTER insere um 

espaço não separável. 

 

(A) Apenas o item III é verdadeiro. 

(B) Os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Os itens III e IV são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

19) Com relação ao Microsoft Power Point 2010 

analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Para selecionar um slide, basta clicar na guia 

Slide no painel presente na lateral direita da 

tela, ou pressionar o comando CTRL + N no 

teclado. 

II- O comando CTRL + W fecha a apresentação 

atual, mas mantém o software aberto. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

20) No Internet Explorer 11 a opção Configurar 

Página... está localizada no menu: 

 

(A) Arquivo 

(B) Exibir 

(C) Ferramentas 

(D) Editar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA– QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  A Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprindo 

o que determina o art. 169 da CF/88, 

estabelece, em seus arts. 19 e 20, valores 

máximos que a União, os Estados/DF e os 

Municípios poderão gastar com despesas de 

pessoal. Lei estadual que modifique tais 

limites é: 

 

(A) Constitucional, já que cabe aos Estados legislar 

sobre suas competências orçamentárias e 

financeiras.  

(B) Inconstitucional, em qualquer caso, já que os 

Estados não podem alterar os limites com 

despesas de pessoal.   

(C) Constitucional, se a alteração for para tornar 

os limites mais rígidos e Inconstitucional se for 

para tornar os limites mais flexíveis.   

(D) Constitucional, se a alteração for para tornar 

os limites mais flexíveis e Inconstitucional se 

for para tornar os limites mais rígidos.   

 

 

22)  Assinale a alternativa correta, de acordo com 

o que dispõe a Lei Complementar nº 101: 

 

(A) Os requisitos essenciais da responsabilidade 

na gestão fiscal são a instituição e efetiva 

arrecadação de todos os tributos da 

competência constitucional do ente da 

Federação. 

(B) É obrigatória de caráter continuado apenas a 

despesa corrente derivada de lei que fixe para 

o ente a obrigação legal de sua execução por 

um período superior a dois exercícios. 

(C) O refinanciamento da dívida pública constará 

separadamente na lei orçamentária e nas de 

crédito adicional. 

(D) A atualização monetária do principal da dívida 

mobiliária refinanciada poderá superar a 

variação do índice de preços desde que 

previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou 

em legislação específica. 

 

23)  Para os fins do disposto no caput do art. 169 

da Constituição, a despesa total com pessoal, 

em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os 

percentuais da receita corrente líquida, para 

os Municípios: 
 

(A) 30%. 

(B) 40%. 

(C) 50%. 

(D) 60%. 

 

24) Na verificação do atendimento dos limites 

dispostos no art. 19, da Lei Complementar nº 

101, não serão computadas nenhuma das 

despesas abaixo, EXCETO: 
 

(A) De indenização por demissão de servidores.  

(B) Relativas a incentivos à demissão voluntária.  

(C) Derivadas de convocação extraordinária em 

caso de urgência ou interesse público 

relevante, nos termos do art. 57, §6º, II, da CF.  

(D) Com inativos, desde que seja por intermédio 

de fundo específico, custeadas por recursos 

provenientes do próprio ente federativo. 

 

25)  Constituem monopólio da União, EXCETO: 
 

(A) Pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos. 

(B) Refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. 

(C) Transporte marítimo do petróleo bruto de 

origem nacional ou de derivados básicos de 

petróleo produzidos no País. 

(D) Pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o 

reprocessamento, a industrialização e o 

comércio de minérios e minerais nucleares e 

seus derivados, sem exceção. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Sobre as finanças públicas, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) O Banco Central poderá comprar e vender 

títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o 

objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa 

de juros. 

(B) A Lei Orçamentária anual não conterá 

dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa, se incluindo na proibição a 

autorização para abertura de créditos 

suplementares e contratação de operações de 

crédito, ainda que por antecipação de receita, 

nos termos da lei.   

(C) Os projetos de lei relativos ao plano 

plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 

orçamento anual e aos créditos adicionais 

serão apreciados pela Câmara dos Deputados, 

na forma do regimento comum.  

(D) É autorizado ao Banco Central conceder, 

direta ou indiretamente, empréstimos ao 

Tesouro Nacional. 

 

27)  Os Ministros do Tribunal de Contas da União 

serão nomeados dentre brasileiros que 

satisfaçam os seguintes requisitos, EXCETO: 

 

(A) Mais de trinta e cinco e menos de setenta anos 

de idade. 

(B) Idoneidade moral e reputação ilibada. 

(C) Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 

econômicos e financeiros ou de administração 

pública. 

(D) Mais de dez anos de exercício de função ou de 

efetiva atividade profissional que exija os 

conhecimentos mencionados no inciso 

anterior. 

 

28) Sobre os impostos de competência da União, 
assinale a alternativa correta: 

 

(A) O IPI não incidirá sobre produtos 
industrializados destinados ao exterior.   

(B) O IR será informado pelos critérios da 
generalidade, da pessoalidade e da 
progressividade. 

(C) O ITR será fiscalizado e cobrado pelos 
Municípios que assim optarem, na forma da 
lei, desde que implique redução do imposto. 

(D) É defeso ao Poder Executivo alterar as 
alíquotas de seus impostos. 

 

29) Sobre o chamado “Estado de Coisas 

Inconstitucional”, assinale a alternativa 

correta: 
 

(A) A ideia de que pode existir um “Estado de 
Coisas Inconstitucional” e que a Suprema 
Corte de um pais pode atuar para corrigir essa 
situação surgiu na Corte Constitucional da 
Colômbia, em 1997, com a chamada “Setencia 
de Unificacion”. Entretanto, tal instituto nunca 
teve aplicação em território brasileiro.  

(B) O Estado de Coisas Inconstitucional gera um 
litígio estrutural, ou seja, existe um número 
amplo de pessoas que são atingidos pelas 
violações de direitos. Entretanto, a Corte 
apenas reconhece a situação fática, mas fica, 
obviamente, proibida de tomar quaisquer 
posturas mais ativas, já que tal conduta seria 
um ativismo judicial.   

(C) O Estado de Coisas Inconstitucional ocorre 
quando verifica-se a existência de um quadro 
de violação generalizada e sistêmica   de 
direitos fundamentais, causado pela inércia ou 
incapacidade reiterada e persistente das 
autoridades públicas em modificar a 
conjuntura, de modo que apenas 
transformações estruturais da atuação do 
Poder Público e a atuação de uma pluralidade 
de autoridades podem modificar a situação 
inconstitucional.   

(D) O reconhecimento do Estado de Coisas 
Inconstitucional é uma técnica que não está 
expressamente prevista na Constituição ou em 
qualquer outro instrumento normativo e, 
justamente, por conferir ao Tribunal Supremo 
uma ampla latitude de poderes, tem-se 
entendido que sua aplicação pelo STF seria 
inconstitucional.  

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:VHVlLCAwOCBKYW4gMjAxOSAxMjo0ODo1OSAtMDIwMA==

 

                                                                                                                                                          Página 10 de 13 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

30) A pretensão relativa a alugueis de prédios 

urbanos, prescreve em: 

 

(A) Um ano. 

(B) Dois anos.  

(C) Três anos. 

(D) Quatro anos.  

 

31)  Sobre o instituto da mora, no Direito Civil, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o pagamento e o credor que não quiser 

recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou 

a convenção estabelecer. 

(B) Nas obrigações provenientes de ato ilícito, 

considera-se o devedor em mora, desde a 

citação válida do processo que apure o ato 

ilícito. 

(C) O devedor em mora responde pela 

impossibilidade da prestação, exceto se essa 

impossibilidade resulte de caso fortuito ou de 

força maior. 

(D) Purga-se a mora por parte do devedor, 

oferecendo este apenas a prestação. 

 

32)  A proposta de contrato obriga o proponente, 

se o contrário não resultar dos termos dela, da 

natureza do negócio, ou das circunstâncias do 

caso. Entretanto, deixa de ser obrigatória a 

proposta em todos os casos abaixo, salvo: 

 

(A) Se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi 

imediatamente aceita.  

(B) Se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver 

decorrido tempo suficiente para chegar a 

resposta ao conhecimento do proponente. 

(C) Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido 

expedida a resposta dentro do prazo dado. 

(D) Se, depois dela, ou simultaneamente, chegar ao 

conhecimento da outra parte a retratação do 

proponente. 

33) Acerca das modalidades de empréstimo, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) O mutuante não pode exigir garantia da 

restituição.   

(B) O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia 

autorização daquele sob cuja guarda estiver, 

não pode ser reavido nem do mutuário, nem 

de seus fiadores.  

(C) O mútuo é o empréstimo gratuito de coisas não 

fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto.  

(D) O comodatário poderá recobrar do comodante 

as despesas feitas com o uso e gozo da coisa 

emprestada. 

 

34)  Sobre o mandato, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) O mandatário é obrigado a dar contas de sua 

gerência ao mandante, transferindo-lhe as 

vantagens provenientes do mandato, por 

qualquer título que seja. 

(B) O mandatário pode compensar os prejuízos a 

que deu causa com os proveitos que, por outro 

lado, tenha granjeado ao seu constituinte.    

(C) O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal 

ou escrito.   

(D) Os atos praticados por quem não tenha 

mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, 

são ineficazes em relação àquele em cujo nome 

foram praticados, salvo se este os ratificar. 

 

35) Segundo o que dispõe o Novo Código de 

Processo Civil, para postular em juízo é 

necessário ter: 

 

(A) Interesse. 

(B) Interesse e Legitimidade. 

(C) Interesse, legitimidade e possibilidade jurídica 

do pedido. 

(D) Legitimidade e possibilidade jurídica do 

pedido. 

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:VHVlLCAwOCBKYW4gMjAxOSAxMjo0ODo1OSAtMDIwMA==

 

                                                                                                                                                          Página 11 de 13 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

36)  Sobre os prazos no Novo Código de Processo 

Civil, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Decorrido o prazo, extingue-se o direito de 

praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que 

não o realizou por justa causa.  

(B) Na contagem de prazo em dias, estabelecido 

por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente 

os dias úteis. 

(C) A parte não poderá renunciar ao prazo 

estabelecido exclusivamente em seu favor. 

(D) Em qualquer grau de jurisdição, havendo 

motivo justificado, pode o juiz exceder, por 

igual tempo, os prazos a que está submetido. 

 

37)  Não tem legitimidade para propor ação civil 

pública: 

 

(A) Defensoria Pública da União.    

(B) Ministério Público Estadual.   

(C) Conselho Tutelar.   

(D) União.  

  

38)  Segundo o CTN, A lei relativa à contribuição 

de melhoria observará os seguintes requisitos 

mínimos, salvo: 

 

(A) Publicação prévia do memorial descritivo do 

projeto, orçamento do custo da obra, 

determinação da parcela do custo da obra a ser 

financiada pela contribuição, delimitação da 

zona beneficiada e determinação do fator de 

absorção do benefício da valorização para 

toda a zona ou para cada uma das áreas 

diferenciadas, nela contidas. 

(B) Fixação de prazo não inferior a 90 (noventa) 

dias, para impugnação pelos interessados, de 

qualquer dos elementos referidos na 

publicação prévia. 

(C) Regulamentação do processo administrativo 

de instrução e julgamento da impugnação. 

(D) Fixação de prazo não inferior a 30 (noventa) 

dias, para impugnação pelos interessados, de 

qualquer dos elementos referidos na 

publicação prévia. 

39)  Os avisos contendo os resumos dos editais das 

concorrências, das tomadas de preços, dos 

concursos e dos leilões, embora realizados no 

local da repartição interessada, deverão ser 

publicados seja no Diário Oficial da União, 

Diário Oficial do Estado ou em jornal diário de 

grande circulação. Nessa publicação, o prazo 

mínimo até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento para concorrência, 

quando o contrato a ser celebrado contemplar 

o regime de empreitada integral ou quando a 

licitação for do tipo "melhor técnica" ou 

"técnica e preço", será de: 

 

(A) 60 dias.  

(B) 45 dias.   

(C) 30 dias.    

(D) 15 dias.  

 

40) A Lei nº 12. 506, de 11 de outubro de 2011, 

trouxe a inovação do aviso prévio 

proporcional, de forma que, desde então, o 

aviso prévio terá uma duração variável 

dependendo do tempo de serviço na 

empresa. Assim, o trabalhador que começou 

a prestação de serviço em 16/11/2009, faz 

jus, na data de hoje, a quantos dias de aviso 

prévio? 

 

(A) 39 dias.   

(B) 48 dias.   

(C) 51 dias.   

(D) 54 dias. 
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