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FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 04/2019 

ADVOGADO I 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 
Noções de Informática 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 35 (trinta e 

50 (cinquenta) 
(dez) questões, 

cinco) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver 
o fiscal. 

erro, notifique 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois 
reclamações posteriores nesse sentido. 

o cargo esteja 
não serão aceitas 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso 

erro, notifique o fiscal. 
observe qualquer 

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, 
o exemplo no próprio cartão de respostas. 

conforme 

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em 
nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

que houver falta de 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

assinatura, nada 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações 
registradas no caderno não serão levadas em consideração. 

ou marcações 

X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 
o cartão de respostas. 

para marcar 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

Boa Prova! 

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
NOME: ASSINATURA DO CANDIDATO: INSCRIÇÃO: 

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 

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO 
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LINGUA PORTUGUESA 
 
Leia atentamente a tira de Mafalda do cartunista 
Quino e responda às questões 1 e 2 a seguir. 

Fonte: Brasil Escola 

1) De acordo com a tira, leia as alternativas abaixo 
e assinale a alternativa correta. 
a) O humor do texto é construído pela forma 

cansativa e arrogante com que a personagem 
conduz o monólogo durante toda a tirinha, o 
que pode ser comprovado pela expressão de 
enfado de Mafalda no último quadrinho. 

b) A exaltação da personagem, marcada 
linguisticamente pelos pontos de exclamação 
nos dois últimos quadrinhos, causa na sua 
interlocutora uma significativa admiração 
devido à sua inabalável crença no poder de 
emancipação feminino. 

c) Apesar de a tira ser construída pela fala de apenas 
uma personagem, é correto afirmar que há 
elementos linguísticos que atestam a participação 
– ainda que implícita e indiretamente – das duas 
personagens na construção do texto. 

d) A tira é estruturada em um diálogo que discute 
a possibilidade de ser feminista em plena era 
tecnológica, que, marcada pelos avanços da 
ciência, representa um empecilho às 
conquistas femininas. 

2) A partir da leitura atenta da tira e da Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. Considerando que o humor da tira representa 

um momento de quebra de expectativa em 
relação ao discurso feminista que vinha sendo 
elaborado pela personagem, é possível afirmar 
que o texto não-verbal registra com precisão 
esse momento, indicando surpresa nessa 
quebra. 

II. Na expressão a seguir “Nossa geração é 
diferente”, o pronome possessivo caracteriza a 
geração de quem enuncia o discurso em 
oposição à geração de Mafalda, sua interlocutora. 

III. A expressão “Portanto”, no terceiro 
quadrinho, reforça a ideia de explicação que 
é reiterada na tira, ao se exaltar o discurso 
científico como pedante e exaustivo. 

IV. A oração “Quando eu crescer”, no último 
quadrinho, é classificada como um Oração 
Subordinada Adverbial Temporal. 

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa IV está correta. 

Leia com atenção, abaixo a letra da canção Olhos 
nos olhos de Chico Buarque abaixo para responder 
às questões 3, 4, 5 e 6. 

Olhos nos olhos 
Quando você me deixou, meu bem 

Me disse “pra” ser feliz e passar bem 

Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci 

Mas depois, como era de costume, obedeci 

Quando você me quiser rever 

Já vai me encontrar refeita, pode crer 

Olhos nos olhos, quero ver o que você faz 

Ao sentir que sem você eu passo bem demais 

E que venho até remoçando 

Me pego cantando 

Sem mais nem porquê 

E tantas águas rolaram 

Quantos homens me amaram 

Bem mais e melhor que você 

Quando talvez precisar de mim 

“Cê” sabe a casa é sempre sua, venha sim 

Olhos nos olhos, quero ver o que você diz 

Quero ver como suporta me ver tão feliz 

3) De acordo com a letra da canção de Chico 
Buarque, assinale a alternativa correta. 

a) Nos versos “Quando você me quiser rever/ Já 
vai me encontrar refeita, pode crer”, são 
utilizadas palavras formadas por derivação 
prefixal e sufixal. 

b) No verso “Mas depois, como era de costume, 
obedeci”, podemos compreender, a partir do 
verbo “obedecer”, que a submissão que o eu-
lírico vivenciava em sua relação tornou-se, 
ironicamente, a chave de sua libertação. 

c) O trecho “quantos homens me amaram/ bem 
mais e melhor que você” marca a vida 
promíscua do eu-lírico reforçando a ideia de 
que a separação do casal aconteceu por sua 
infidelidade. 

d) No trecho “a casa é sempre sua, venha sim”, ao 
convidar o interlocutor para ir à sua casa, o eu-
lírico tem a intenção de reconquistar o antigo 
amor, reconstituindo o lar conjugal.



2 IBFC_08

 
 

  

4) Considere o texto e a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) Sintaticamente é correto afirmar que a 
expressão “meu bem” é um Vocativo, pois ela 
refere-se diretamente ao interlocutor. 

(  ) Embora a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa considere incorreto iniciar frases 
com o Pronome Pessoal do caso oblíquo, o 
verso “Me disse pra ser feliz e passar bem” faz 
uso da licença poética para alcançar um 
determinado efeito estético, no caso uma 
expressão linguística mais próxima da 
oralidade. 

(  ) As palavras “pra” e “cê” são abreviações 
incorretas, respectivamente, das palavras 
“para” e “você”, esse recurso de redução de 
palavras serve para adequar as palavras à 
rítmica dos versos poéticos, revelando certa 
inaptidão linguística do compositor. 

(  ) A palavra “porquê”, no verso a seguir, “Sem 
mais nem porquê” é uma conjunção explicativa 
que explica a falta de razão de o eu-lírico estar 
feliz. 

(  ) A palavra “demais” no verso a seguir “Eu passo 
bem demais” é um advérbio de intensidade que 
modifica o sentido da palavra “bem”, que é um 
advérbio de modo. 

a) V,V,F,F,V. 
b) F,F,V,V,F. 
c) V,F,F,V,F. 
d) F,V,F,F,V. 

5) A partir da leitura atenta da letra da canção e 
de acordo com a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) A expressão “Olhos nos olhos” faz alusão à 
forma como o eu-lírico propõe que seja o 
encontro com seu interlocutor, com clareza e 
honestidade. 

b) O verbo “remoçar” é sinônimo de 
“rejuvenescer” e seu sentido está ligado à 
forma como o eu-lírico quer ser visto pelo seu 
interlocutor. 

c) O verso “tantas águas rolaram” é uma metáfora 
utilizada para sugerir que uma série de eventos 
aconteceram na vida do eu-lírico após a 
separação. 

d) A expressão “Me pego cantando” tem o sentido 
de culpa expressado pelo eu-lírico, que, 
acostumado ao lugar de abuso da relação 
anterior, não sentia que tinha permissão para 
amar e ser feliz. 

6) Analisando morfologicamente as palavras 
destacadas na primeira estrofe da canção, 
identifique, respectivamente, qual a classe de 
palavras de cada uma delas e assinale a 
alternativa correta.

“Quando você me deixou, meu bem 
Me disse “pra” ser feliz e passar bem 
Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci 
Mas depois, como era de costume, obedeci” 

a) Pronome / Advérbio / Preposição / Preposição. 
b) Substantivo / Substantivo / Preposição / Conjunção. 
c) Pronome / Substantivo / Conjunção / Preposição. 
d) Substantivo / Advérbio / Conjunção /Conjunção. 

Leia a entrevista do autor da expressão “imigrantes 
digitais” para responder às questões 7, 8, 9 e 10. 

(Texto Adaptado) 
PATRICIA GOMES 

Folha - Como o senhor define nativos e imigrantes digitais? 
Marc Prensky - Nativos digitais são aqueles que cresceram 
cercados por tecnologias digitais. Para eles, a tecnologia 
analógica do século 20 – como câmeras de vídeo, telefones 
com fio, informação não conectada (livros, por exemplo), 
internet discada – é velha. Os nativos digitais cresceram 
com a tecnologia digital e usaram isso brincando, por isso 
não têm medo dela, a veem como uma aliada. Já os 
imigrantes digitais são os que chegaram à tecnologia digital 
mais tarde na vida e, por isso, precisaram se adaptar. 
Um imigrante digital consegue ensinar um nativo digital? 
Depende do que você entende por "ensinar". Se você quer 
saber se os mais velhos podem orientar os mais novos, 
fazendo as perguntas certas, a resposta é "sim". Se você 
quer saber se os jovens vão ouvir os mais velhos falar sobre 
coisas que não acham importantes, a resposta é "não". A 
educação precisa ser menos sobre o sentido de contar, e 
mais sobre partilhar, aprender junto. 
A tecnologia mudou as relações na sala de aula? 
Em cada lugar há um efeito diferente. Em alguns casos, 
reforçou as relações, conectou professores e alunos 
isolados. Em outros, trouxe medo, desconfiança, 
desrespeito mútuo. Por exemplo, um professor pode pensar 
que os alunos têm a concentração de um inseto. Os alunos 
podem pensar que os professores são analfabetos digitais. 
É quase impossível o aprendizado ocorrer em 
circunstâncias assim. O que a gente precisa é de respeito 
mútuo entre professores e estudantes. 
O papel dos professores mudou em comparação com o das 
décadas de 80 e 90? 
Sim. O papel do professor está mudando gradualmente. 
Está deixando de ser apenas o de transmissor de conteúdo, 
disciplinador e juiz da sala de aula para se tornar o de 
treinador, guia, parceiro. A maioria dos professores está em 
algum lugar no meio; poucos são parceiros de verdade. 
E continua mudando? 
Sim. E precisa continuar mudando se os professores 
quiserem ajudar os alunos do século 21 a aprender. Alguns 
acham que a pedagogia vai mudar automaticamente, assim 
que os "nativos digitais" se tornarem professores. Eu 
discordo. Há pressões forçando os professores novos a 
adotar métodos antigos. Nós precisamos fazer um grande 
esforço de mudança. Primeiro, mudar a forma como nós 
ensinamos – nossas pedagogias. Depois, mudar a 
tecnologia que nos dá suporte. Finalmente, mudar o que nós 
ensinamos – nosso currículo – para estarmos em acordo 
com o contexto e as necessidades do século 21.
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7) De acordo com a leitura atenta da entrevista, 

__________

___________

___________

assinale a alternativa correta. 

  

a) O gênero entrevista é marcado pelo caráter 
dialógico, em que uma das partes orienta o 
desenvolvimento do texto a partir de perguntas, 
por isso, como notamos no texto, nesse gênero 
predominam as sequências injuntivas e 
narrativas. 

b) Na resposta à primeira pergunta, Marc Prensky 
explica dois importantes conceitos, nomeados 
de forma metafórica com palavras presentes no 
campo semântico dos estudos geográficos. 

c) A educação entre as décadas de 80 e 90 
vivenciou uma grande transformação, 
principalmente, na atuação do professor em 
sala de aula, que se transformou de uma figura 
arbitrária para uma figura parceira. 

d) Para que haja uma transformação na 
educação, para o entrevistado, é necessário 
que estejamos tentos às demandas no nosso 
século e, para isso, é fundamental que o 
currículo esteja de acordo com essas 
necessidades em um trabalho contínuo de 
conciliação com antigos métodos de ensino. 

 

8) A partir da leitura atenta da entrevista e da 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
analise as afirmativas abaixo. 

I. A informação contida entre travessões na 
primeira resposta, “– como câmeras de 
vídeo, telefones com fio, informação não 
conectada (livros, por exemplo), internet 
discada –”, tem função de Aposto no texto. 

II. O entrevistado foi incoerente ao responder 
à pergunta “Um imigrante digital consegue 
ensinar um nativo digital?”, já que 
respondeu “sim” e “não”. 

III. Para o entrevistado, a tecnologia digital não 
resolveu um problema fundamental para 
que existam condições de ensino e 
aprendizagem: o respeito nas relações 
pedagógicas. 

IV. Segundo o entrevistado, não basta que os 
jovens nascidos na era digital tornem-se 
professores para que a educação se 
transforme, é necessário que esses jovens 
incluam os “imigrantes digitais” nesse 
processo, respeitando as tradições e, a 
partir, disso construam um novo ambiente 
escolar.

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

9) Leia o parágrafo abaixo extraído do texto. 

“ _cresceram com a tecnologia 

digital e usaram isso brincando, por isso , 

a veem como uma aliada. Já os imigrantes digitais são 

os que chegaram mais tarde na vida e, 

por isso, precisaram se adaptar.” 

Assinale a alternativa que preencha 
respectivamente as lacunas, preservando o 
seu sentido original e respeitando a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa. 
a) Os jovens pós-era analógica / não tem grandes 

preocupações com seu uso / ao universo digital 

b) Os nascidos depois da era analógica / utilizam-
na com destreza / a essa era digital 

c) Aqueles que já nasceram no universo digital / 
não se privam dela / à uma nova realidade 
digital 

d) A juventude da era digital / não se constrangem 
com ela / à essa nova era digital 

10) De acordo com a leitura atenta da entrevista, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) No trecho a seguir “Se você quer saber se os 
jovens vão ouvir os mais velhos falar”, as 
palavras destacadas, apesar de serem 
homófonas, possuem classificações sintáticas 
distintas. 

b) No trecho a seguir “O papel do professor está 
mudando gradualmente”, a expressão 
destacada é um Adjunto Adnominal. 

c) No trecho a seguir “Alguns acham que a 
pedagogia vai mudar automaticamente”, a 
oração destacada é classificada como Oração 
Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

d) No trecho a seguir “Depois, mudar a tecnologia 
que nos dá suporte”, a oração destacada é 
classificada como Oração Subordinada 
Adjetiva Explicativa. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
11) Em criptografia, um ciframento em blocos 

trabalha com blocos de comprimento fixo. A 
respeito de métodos conhecidos, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 

________

__________

__________

(V) ou Falso (F).

___________ 

_______________ 

____________

(  ) As múltiplas chaves produzidas pelo 3DES são 
vulneráveis a ataques de força bruta; uma 
alternativa para evitar essa vulnerabilidade é o 
uso do DES. 

( ) A cifra CBC (Cipher Block Chaining) é 
tipicamente aplicada em mecanismos de 
autenticação. 

(  ) Cifras de bloco como AES e DES são 
encriptadas sobre um bloco determinado de 
bites, que para a cifra DES é 256, e, para o 
AES, 128. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, F 
b) F, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, F

12) Sobre FTP, assinale a alternativa incorreta. 

a) Permite somente a transmissão de mensagens 
binárias 

b) Depois que a conexão com o servidor foi 
estabelecida, a função GET permite fazer o 
download de um arquivo remoto 

c) Com o objetivo de gerar mais segurança, o 
protocolo TLS pode ser utilizado nos sistemas 
Linux 

d) Estabelece 2 conexões entre os nós, uma delas 
é destinada à transferência de dados, enquanto 
a outra destina-se para troca de informações de 
controle 

13) Sobre algumas funções oferecidas pelo 
Microsoft Excel, versão português, identifique 
abaixo os nomes das funções. 

" , função utilizada para retornar um valor 
para quando a condição é verdadeira e outro valor para 
quando a condição é falsa. , função 
utilizada para localizar um valor em linhas de uma 
tabela ou de um intervalo a partir de uma chave. 

, função que agrupa vários itens de texto 
em um único item de texto." 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) CASO / PROCV / COMBINA 
b) SE / PROCV / CONCATENAR 
c) SE / PROCURAR / COMBINAR 
d) PROCV / CONCATENAR / SE 

14) Observe as lacunas acerca dos nomes dos 
principais objetivos da Criptografia. 

“__ permite que somente o 

destinatário autorizado possa ser capaz de extrair o 

conteúdo da sua forma cifrada, enquanto que a 

permite que o destinatário 

identifique se a mensagem foi modificada durante a 

transmissão. _, não possibilita que o 

remetente negue a autoria da sua mensagem.” 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) integridade / não-repudio / confidencialidade 

b) confidencialidade / autenticação / integridade 

c) confidencialidade / integridade / irretratabilidade 

d) autenticação / não-repudio / irretratabilidade 

15) A respeito dos protocolos de rede, 
classificados em camadas no Modelo OSI 
(Open System Interconnection) e analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 

( ) Camada de Enlace de Dados: Ethernet e FDDI 
(Fiber Distributed Data Interface). 

( ) Camada de Aplicação: NTP (Network Time 
Protocol) e DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol). 

( ) Camada de Transporte: TCP (Transmission 
Control Protocol) e FTP (File Transfer 
Protocol). 

( ) Camada de Rede: IPv4 e ICMP (Internet 
Control Message Protocol). 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, F, V, F 

b) V, V, F, V 

c) F, V, F, V 

d) V, V, V, F
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16) No que se refere aos chamados remédios 
constitucionais ou ações constitucionais, 
assinale a alternativa correta. 

a) O habeas corpus suspensivo (ou repressivo) 
tem por finalidade impedir a perpetração da 
violência ou coação ilegal, hipótese na qual é 
concedido o "salvo-conduto" 

b) Constatada a inexatidão de qualquer dado a 
seu respeito, o interessado, em petição 
acompanhada de documentos comprobatórios, 
poderá requerer através do habeas data a sua 
retificação 

c) Quando o direito líquido e certo for amparado 
por habeas corpus, é possível impetrar 
mandado de segurança 

d) O prazo decadencial para impetração do 
mandado de segurança é de 60 dias contados 
da ciência, pelo interessado, do ato impugnado 

17) O Mandado de Injunção foi criado pelo 
legislador constituinte brasileiro e consagrado 
pela primeira vez na Constituição de 1988. No 
que se refere ao Mandado de Injunção, assinale 
a alternativa correta. 

a) Tanto o Mandado de Injunção como a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 
fazem parte do controle concentrado de 
constitucionalidade 

b) Ainda não há disciplina legal do processo e 
julgamento do Mandado de Injunção 

c) A regulamentação será total quando forem 
insuficientes as normas editadas pelo órgão 
legislador competente 

d) O Mandado de Injunção coletivo não induz 
litispendência em relação aos individuais 

18) No que se refere ao Poder Constituinte 
Originário e Decorrente, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Do ponto de vista subjetivo, para ser 
considerado legítimo, o Poder Constituinte 
Originário deve ser exercido por representantes 
do povo (titular) eleitos especificamente para 
esse fim (Assembléia Nacional Constituinte) 

b) Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e Leis que adotarem, observados 
os princípios da Constituição Federal 

c) O Poder Constituinte Decorrente é ilimitado, 
porém condicionado 

d) O Poder Constituinte Decorrente Inicial é o 
responsável pela elaboração da Constituição 
Estadual 

19) Sobre a organização do Estado e os aspectos 
da federação brasileira, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Quando a federação é fruto da descentralização 

política de um Estado Unitário (movimento 
centrífugo), surge o federalismo por segregação 
(ou desagregação), originando Estados 
denominados de imperfeitos ou por dissociação. 

II. Os entes federativos (União, Estados e 
Municípios) possuem soberania, compreendida 
como uma capacidade de autodeterminação 
incondicionada por determinantes jurídicas 
extrínsecas à vontade do povo. 

III. Os Municípios possuem a característica do 
autogoverno, consistente na capacidade 
conferida aos entes federativos para 
escolher os representantes de seus poderes 
Executivo e Legislativo. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas a afirmativa III está correta 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

20) Acerca das classificações das constituições, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores de 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A classificação das constituições quanto à 

forma adota como critério distintivo a maneira 
como as normas constitucionais se 
exteriorizam, podendo ser escritas ou não 
escritas. 

(  ) A classificação das constituições quanto à 
origem distingue, historicamente, as forças 
responsáveis pelo surgimento da constituição, 
podendo ser outorgadas, pactuadas ou 
cesaristas. 

(  ) A classificação das constituições quanto ao 
modo de elaboração leva em consideração o 
modo de surgimento da constituição, podendo 
ser sintéticas ou analíticas. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V 
b) V, F, V 
c) F, V, V 
d) V, V, F

21) O controle de constitucionalidade das leis e 
atos normativos se realiza de variadas formas, 
por órgãos diversos e em momentos distintos. 
Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
a) De acordo com o momento do exercício, o 

controle de constitucionalidade pode ser 
preventivo ou repressivo 

b) O controle preventivo de constitucionalidade só 
pode ser feito pelo Poder Legislativo, antes da 
promulgação da lei 

c) O controle político é o realizado por órgãos com 
poder jurisdicional 

d) O controle concentrado teve suas bases no 
sistema norte-americano com o caso Marbury 
versus Madison 
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22) O controle difuso foi consagrado no sistema 
brasileiro desde a primeira Constituição 

 

Republicana de 1891 e pode ser exercido por 
qualquer juiz ou tribunal dentro do âmbito de 
sua competência. Relativamente a esse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
a) O reconhecimento da inconstitucionalidade no 

controle difuso, em regra, pode atingir terceiros, 
pois tem eficácia contra todos 

b) No controle difuso a pretensão é deduzida em 
juízo através de um processo constitucional 
subjetivo, cuja legitimidade ativa é atribuída a 
qualquer pessoa cujo direito tenha sido 
supostamente violado em um caso concreto 

c) A cláusula da reserva de plenário determina 
que somente pelo voto da maioria simples de 
seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público 

d) As decisões dos juizados especiais submetem-
se a cláusula da reserva de plenário 

23) Os atos administrativos podem ser definidos 
como atos por meio dos quais a administração 
atua sob o regime de direito público e 
ensejando a manifestação do Estado ou de 
quem lhe faça as vezes. Sobre os elementos ou 
requisitos do ato administrativo, assinale a 
alternativa correta. 
a) O motivo do ato administrativo é elemento do 

ato administrativo que apenas poderá ser 
vinculado 

b) O desvio de poder ocorre quando o agente 
público excede os limites da sua competência 

c) A competência é irrenunciável e é exercida 
pelos órgãos administrativos a que foi atribuída 
como própria, salvo os casos de delegação e 
avocação legalmente admitidos 

d) A motivação é um elemento do ato 
administrativo 

24) Tendo conhecimento das disposições 
doutrinárias e legais sobre o ato administrativo, 
assinale a alternativa correta. 
a) A imperatividade é um atributo do ato 

administrativo que o assemelha ao ato de 
direito privado 

b) Ato perfeito é aquele que está em condições de 
produzir efeitos jurídicos, porque já completou 
todo o seu ciclo de formação 

c) O ato administrativo discricionário é aquele 
definido em lei que não confere ao agente 
público qualquer margem de escolha 

d) O vício de competência é um vício sanável, 
mesmo que se trate de competência exclusiva 

25) A Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública (Lei nº 8.666/93) traz 
definições importantes em seus dispositivos. 
Sobre as definições legais, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. Obra é toda construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta. 

II. Projeto Executivo é o conjunto dos 
elementos necessários e suficientes à 
execução completa da obra, de acordo com 
as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

III. Comissão é o órgão ou entidade signatária 
do instrumento contratual. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas a afirmativa III está correta 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

26) No que se refere à Lei de Licitações e Contratos 
da Administração Pública (Lei nº 8.666/93), 
assinale a alternativa que não apresenta uma 
hipótese de serviços técnicos profissionais 
especializados. 
a) Os trabalhos relativos aos estudos técnicos, 

planejamentos e projetos básicos ou 
executivos 

b) Os trabalhos relativos à fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento de obras ou 
serviços 

c) Os trabalhos relativos aos shows de artistas 
consagrados pela opinião pública 

d) Os trabalhos relativos à restauração de obras 
de arte e bens de valor histórico 

27) A desapropriação, hipótese de sacrifício do 
direito de propriedade particular é, o 
procedimento pelo qual, o Poder Público retira 
de seu dono a propriedade de certo bem móvel 
ou imóvel, compulsoriamente, adquirindo-o 
para si em caráter originário. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o entendimento sumulado do 
Supremo Tribunal Federal e/ou do Superior 
Tribunal de Justiça. 
a) A imissão provisória na posse não viola a 

Constituição Federal 
b) Os juros compensatórios, na desapropriação 

indireta, incidem a partir da citação no processo 
de desapropriação 

c) Não cabem honorários do advogado do 
expropriado na indenização por 
desapropriação 

d) A invasão do imóvel é causa de 
prosseguimento do processo expropriatório 
para fins de reforma agrária 
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28) Sobre o procedimento administrativo e o 
processo judicial da Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei nº 8.429/1992), assinale a 
alternativa correta. 

a) A comissão processante dará conhecimento à 
Defensoria Pública da existência de 
procedimento administrativo para apurar a 
prática de ato de improbidade 

b) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho 
de Contas poderá, a requerimento, designar 
representante para acompanhar o 
procedimento administrativo 

c) O Ministério Público poderá ou não intervir no 
processo como fiscal da lei, quando não intervir 
como parte 

d) A sentença que julgar procedente ação civil de 
reparação de dano ou decretar a perda dos 
bens havidos ilicitamente determinará o 
pagamento ou a reversão dos bens, conforme 
o caso, em favor da pessoa física que 
denunciou o ilícito 

29) A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) 
dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, com o fim de garantir o acesso a 
informações. Com relação a esse assunto, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores de 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) Quando se tratar de acesso à informação 
contida em documento cuja manipulação possa 
prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida 
a consulta de cópia, com certificação de que 
esta confere com o original.

(  ) A informação armazenada em formato digital 
será fornecida nesse formato, caso haja 
anuência do requerente. 

(  ) Para apresentar o pedido de acesso às 
informações é necessária a identificação do 
requerente e a exposição dos motivos 
determinantes para o pedido. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V 
b) V, F, F 
c) F, V, F 
d) V, V, F

30) A Lei nº 13.655 de 25 de abril de 2018 incluiu 
diversos artigos na Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 
setembro de 1942) com a finalidade de dar mais 
segurança jurídica e eficiência na criação e na 
aplicação do direito público. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Nas esferas administrativa, controladora e 

judicial, não se decidirá com base em valores 
jurídicos abstratos sem que sejam 
consideradas as consequências práticas da 
decisão 

b) A motivação demonstrará a necessidade e a 
adequação da medida imposta ou da 
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo 
ou norma administrativa, inclusive em face das 
possíveis alternativas 

c) Em respeito ao princípio da vedação ao bis in 
idem, as sanções aplicadas ao agente não 
podem ser levadas em conta na dosimetria das 
demais sanções de mesma natureza e relativas 
ao mesmo fato 

d) As autoridades públicas devem atuar para 
aumentar a segurança jurídica na aplicação 
das normas, inclusive por meio de 
regulamentos, súmulas administrativas e 
respostas a consultas 

31) Para a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis deve-se levar em 
consideração as disposições da Lei 
Complementar nº 95/1998. Sobre este assunto, 
assinale a alternativa correta. 
a) A lei será estruturada em três partes básicas, 

quais sejam, a parte inicial, a parte 
intermediária e a parte final 

b) A epígrafe indicará o órgão ou instituição 
competente para a prática do ato e sua base 
legal 

c) O primeiro artigo do texto de lei designará a 
identificação numérica singular à lei 

d) A ementa será grafada por meio de caracteres 
que a realcem e explicitará, de modo conciso e 
sob a forma de título, o objeto da lei 

32) No que diz respeito à responsabilidade civil e o 
entendimento sumulado do Supremo Tribunal 
Federal e/ou do Superior Tribunal de Justiça, 
assinale a alternativa correta. 
a) A ausência de registro da transferência implica 

a responsabilidade do antigo proprietário por 
dano resultante de acidente que envolva o 
veículo alienado 

b) A correção monetária do valor da indenização 
do dano moral incide desde a data do 
arbitramento 

c) O acidente que cause a morte de filho menor 
não será indenizável caso este não exerça 
trabalho remunerado 

d) Os juros moratórios, no caso de 
responsabilidade extracontratual, fluem a partir 
da data do arbitramento 
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33) O Código Civil de 2002 estabelece diversas 
regras para o domicílio da pessoa natural e 
jurídica. Acerca desse assunto, assinale a 
alternativa correta. 
a) O marítimo possui domicílio necessário que é a 

sede do comando a que se encontrar 
imediatamente subordinado 

b) Se a pessoa natural tiver diversas residências, 
onde, alternadamente, viva, considerar-se-á 
domicílio a que primeiro se estabelecer 

c) Nos contratos escritos, poderão os 
contratantes especificar domicílio onde se 
exercitem e cumpram os direitos e obrigações 
deles resultantes 

d) O domicílio necessário do preso é o lugar em 
que a sua família reside 

34) Acerca das principais classificações dos bens, 
estabelecidas pela doutrina e pelo Código Civil 
de 2002, assinale a alternativa correta. 
a) É considerado bem móvel os materiais 

provisoriamente separados de um prédio, para 
nele se reempregarem 

b) É considerado bem imóvel o direito à sucessão 
aberta 

c) É considerado bem móvel as edificações que, 
separadas do solo, mas conservando a sua 
unidade, forem removidas para outro local 

d) É considerado bem imóvel as energias que 
tenham valor econômico 

35) Recentemente foi introduzido no Código Civil 
de 2002 as disposições sobre o Condomínio 
em Multipropriedade. Sobre esse assunto, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 

I. A Multipropriedade é o regime de 
condomínio em que cada um dos 
proprietários de um mesmo imóvel é titular 
de uma fração de tempo, à qual 
corresponde a faculdade de uso e gozo, 
com exclusividade, da totalidade do imóvel, 
a ser exercida pelos proprietários de forma 
alternada. 

II. A Multipropriedade não se extinguirá 
automaticamente se todas as frações de 
tempo forem do mesmo multiproprietário.   

III. O imóvel objeto de Multipropriedade poderá 
ser dividido em tantas frações quantos 
forem os multiproprietários, através de ação 
de divisão. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas a afirmativa III está correta 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

36) Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma hipótese em que caberá ao Estado 
disciplinar, a aprovação pelos municípios, de 
loteamentos e desmembramentos. 
a) Quando os loteamentos ou desmembramentos 

forem localizados em áreas de interesse 
especial, tais como as de proteção aos 
mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, 
paisagístico e arqueológico, assim definidas 
por legislação estadual ou federal 

b) Quando os loteamentos ou desmembramentos 
forem localizados em municípios de grande porte 

c) Quando os loteamentos ou desmembramentos 
forem localizados em área superior a 1000 m² 
(mil metros quadrados) 

d) Quando os loteamentos ou desmembramentos 
forem localizados em áreas definidas pela 
legislação municipal como regiões 
metropolitanas ou em aglomerações urbanas 

37) De acordo com o Código de Processo Civil de 
2015, a tutela provisória pode fundamentar-se 
em urgência ou evidência. Sobre as 
disposições acerca da tutela provisória, 
assinale a alternativa correta. 
a) Caso haja indeferimento da tutela cautelar, 

haverá óbice para que a parte formule o pedido 
principal, mesmo que não se reconheça a 
prescrição ou decadência 

b) Se for demonstrado o perigo de dano ou de 
risco ao resultado útil do processo, a tutela de 
evidência será concedida 

c) Cessa a eficácia da tutela cautelar concedida, 
em caráter antecedente, se o autor não deduzir 
o pedido principal no prazo legal 

d) A tutela de urgência de natureza cautelar pode 
ser efetivada somente mediante arresto, 
sequestro, arrolamento de bens e registro de 
protesto contra alienação de bem 

38) O Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas e o Incidente de Assunção de 
Competência são institutos tratados pelo 
Código de Processo Civil de 2015. Sobre tais 
institutos, assinale a alternativa correta. 
a) Caso o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas seja inadmissível por falta de um de 
seus requisitos, ele não poderá ser novamente 
intentado, ainda que o requisito seja satisfeito 

b) O pedido para instauração do Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas, que 
somente poderá ser feito pelas partes e pelo 
Ministério Público, será dirigido ao presidente 
do tribunal 

c) É admissível a assunção de competência 
quando o julgamento de recurso, de remessa 
necessária ou de processo de competência 
originária envolver relevante questão de direito, 
com grande repercussão social, sem repetição 
em múltiplos processos 

d) O Código de Processo Civil determina que se 
considera julgamento de casos repetitivos a 
decisão proferida em Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas e o Incidente de 
Assunção de Competência 
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39) No que se refere ao processo de Mandado de 
Segurança e o entendimento sumulado do 
Supremo Tribunal Federal e/ou do Superior 
Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta. 
a) Praticado o ato por autoridade no exercício de 

competência delegada, caberá Mandado de 
Segurança contra a autoridade delegante 

b) O pedido de reconsideração da via 
administrativa interrompe o prazo para o 
Mandado de Segurança 

c) Na ação de Mandado de Segurança não se admite 
condenação em honorários advocatícios 

d) Compete ao Superior Tribunal de Justiça 
processar e julgar o Mandado de Segurança 
contra ato de juizado especial 

40) No que se refere à ação rescisória, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. A decisão de mérito, transitada em julgado, 

pode ser rescindida quando obtiver o autor, 
posteriormente ao trânsito em julgado, 
prova nova cuja existência ignorava ou de 
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de 
lhe assegurar pronunciamento favorável. 

II. A ação rescisória precisa ter por objeto a 
integralidade da decisão de mérito que 
deseja rescindir. 

III. O terceiro juridicamente interessado tem 
legitimidade para propor ação rescisória. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas a afirmativa III está correta 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

41) O Código de Processo Civil de 2015 determina que 
“se o réu não contestar a ação, será considerado 
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 
de fato formuladas pelo autor.” Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente uma 
hipótese em que serão produzidos os efeitos 
mencionados da revelia. 
a) Se havendo pluralidade de réus, nenhum deles 

contestar a ação 
b) Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis 
c) Se a petição inicial não estiver acompanhada 

de instrumento que a lei considere 
indispensável à prova do ato 

d) Se as alegações de fato formuladas pelo autor 
forem inverossímeis ou estiverem em 
contradição com prova constante dos autos 

42) Acerca das disposições sobre os recursos no 
Código de Processo Civil de 2015, assinale a 
alternativa correta. 
a) A regra é que os recursos possuem efeito 

suspensivo, ou seja, como regra os recursos 
impedem a eficácia da decisão 

b) Caso haja anuência do recorrido, o recorrente 
poderá desistir do recurso, se for antes do juízo 
de admissibilidade 

c) Cabe recurso contra os despachos, atos 
ordinatórios e sentenças 

d) O recorrente comprovará a ocorrência de 
feriado local no ato de interposição do recurso 

43) O procedimento da Audiência de Instrução e 
Julgamento é estabelecido pelo Código de 
Processo Civil de 2015. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) As provas orais serão produzidas em 
audiência, ouvindo-se nesta ordem, 
preferencialmente, as testemunhas arroladas 
pelo autor e pelo réu, e, após, o autor e o réu, 
que serão inquiridos 

b) Encerrado o debate ou oferecidas as razões 
finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou 
no prazo de 30 (trinta) dias 

c) A audiência poderá ser adiada por convenção 
das partes 

d) O juiz deve tratar com urbanidade as partes, os 
advogados, os membros do Ministério Público 
e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que 
participe do processo 

44) O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) 
estabelece princípios, garantias, direitos e 
deveres para o uso da Internet no Brasil. Sobre 
esse assunto, assinale a alternativa correta. 

a) As cláusulas contratuais que em contrato de 
adesão, não ofereçam como alternativa ao 
contratante a adoção do foro brasileiro para 
solução de controvérsias decorrentes de 
serviços prestados no Brasil, são anuláveis 

b) A garantia do direito à privacidade e à liberdade de 
expressão nas comunicações é condição para o 
pleno exercício do direito de acesso à internet 

c) O Marco Civil da Internet define registro de 
conexão como o código atribuído a um terminal 
de uma rede para permitir sua identificação, 
definido segundo parâmetros internacionais 

d) Os usos e costumes particulares da internet 
não podem ser utilizados como fatores de 
interpretação do Marco Civil da Internet 

45) Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente uma hipótese de prática abusiva 
vedada ao fornecedor de produtos ou serviços. 

a) Permitir o atendimento às demandas dos 
consumidores, na exata medida de suas 
disponibilidades de estoque 

b) Enviar ao consumidor o produto quando for 
solicitado 

c) Permitir o ingresso em estabelecimentos 
comerciais ou de serviços de um número maior 
de consumidores que, o fixado pela autoridade 
administrativa, como máximo 

d) Elevar o preço dos produtos e serviços, mesmo 
que haja justa causa 
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46) O Código de Defesa do Consumidor traz 
disposições acerca da defesa coletiva do 
consumidor em juízo. Com relação a esse 
assunto, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) Os interesses ou direitos difusos são definidos 
pelo Código de Defesa do Consumidor como os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato. 

(  ) Para a defesa coletiva, são legitimadas, dentre 
outros, as associações legalmente constituídas 
há pelo menos um ano e que incluam, entre 
seus fins institucionais, a defesa dos interesses 
e direitos protegidos pelo Código de Defesa do 
Consumidor, dispensada a autorização 
assemblear. 

(  ) O Ministério Público, se não ajuizar a ação, 
atuará sempre como fiscal da lei. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 

a) V, V, V 
b) V, F, V 
c) F, V, V 
d) V, V, F

47) Sobre as disposições legais acerca da despesa 
pública e as classificações da Lei nº 4.320/1964, 
assinale a alternativa correta. 

a) As subvenções sociais são despesas de 
investimento 

b) As aquisições de imóveis são classificadas 
como inversões financeiras 

c) O pagamento de juros da dívida pública é 
despesa de capital 

d) As despesas com inativos e pensionistas 
incluem-se como despesas de custeio 

48) A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000) tem extenso 
capítulo regulamentando a dívida pública. 
Sobre o assunto e seus conceitos básicos, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Integram a dívida pública consolidada, as 

operações de crédito de prazo inferior a doze 
meses, cujas receitas tenham constado do 
orçamento 

b) Dívida pública mobiliária é a dívida pública 
representada por títulos emitidos pela União, 
inclusive os do Banco Central do Brasil, 
Estados e Municípios 

c) Concessão de garantia é a emissão de títulos 
para pagamento do principal acrescido da 
atualização monetária 

d) Será incluída na dívida pública consolidada da 
União, a relativa emissão de títulos de 
responsabilidade do Banco Central do Brasil 

49) As operações de crédito por Antecipação de 
Receita Orçamentária (ARO) são 
regulamentadas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000). Sobre o 
assunto, assinale a alternativa correta. 

a) A ARO realizar-se-á somente a partir do inicio 
da sessão legislativa, ou seja, a partir de 02 
(dois) de fevereiro de cada ano 

b) A ARO deverá ser liquidada, com juros e outros 
encargos incidentes, até o dia 10 (dez) de 
dezembro de cada ano 

c) A ARO será liquidada no primeiro semestre 
quando for feita no último ano de mandato do 
prefeito 

d) A ARO terá sistema de acompanhamento e 
controle do saldo do crédito aberto mantido 
pela Caixa Econômica Federal 

50) A Lei nº 4.320/1964 regulamenta a programação 
da despesa (estágios da despesa). Sobre o 
assunto, assinale a alternativa correta. 

a) O empenho global é feito para despesa, cujo 
montante não se possa determinar 

b) A liquidação da despesa é o despacho exarado 
por autoridade competente, determinando que 
a despesa seja paga 

c) O empenho da despesa não poderá exceder o 
limite dos créditos concedidos 

d) O empenho de despesa consiste na verificação 
do direito adquirido pelo credor, tendo por base, 
os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito 


