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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 60 (sessenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ADVOGADO



453_BASE_NS_10/9/201817:17:47 

Execução: Fundatec   
NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
 

Anticurriculum 
 

01 
02 

03 

04 
05 

06 
07 

08 
09 

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 

Leio a notícia em uma tela multimídia instalada no canto de um elevador comercial, de 
que um grande ator de televisão negou-se a fazer o papel principal de uma série que será 

realizada por uma importante produtora americana. Na sala 603, já sentada na cadeira do 

dentista, penso por que não divulgo os trabalhos que não fiz, por que não capitalizo meu 
anticurriculum. O dentista pergunta do que estou rindo, respondo, de boca aberta, das bobagens 

do pensamento. O primeiro convite negado foi o de uma peça de teatro. O autor/diretor era um 
cara muito legal, mas usava um método de direção rígido, polonês. Tínhamos que andar em cena 

segundo um mapa desenhado ___ lápis em uma folha de papel, cada ator tinha sua linha-
trajetória pontilhada de cor diferente. Ficávamos com o mapa na mão sem saber se ríamos ou se 

chorávamos, o negócio era mais complexo que uma ferrovia interestadual. Os atores foram saindo 
um por um, depois de uma semana, saí também. Lembro que recusei a direção de um texto lindo 

de Federico García Lorca, a atriz era ótima, não sei o que me deu, me senti despreparada, baita 

imaturidade minha, saí depois de algumas semanas. Acho que a atriz nunca me perdoou, mas eu 
e o diretor polonês nos tornamos amigos. Essas experiências foram no auge dos meus vinte anos. 

Clarice, interrompo, fale dos trabalhos que você recusou, não dos que você abandonou. 
Abandonar trabalhos não tem o mesmo glamour que recusar trabalhos, muito pelo contrário, 

depõe contra você. E dê nome aos bois, pois assim, no genérico, não tem graça nenhuma. O 
dentista pergunta novamente do que estou rindo, digo, já sentindo todo o lado esquerdo do rosto 

dormente, das intempéries do pensamento. Recusei participar de um seriado da 
Disney, Desperate Housewives, versão América Latina, rodado em Buenos Aires, em 2007. Eu 

seria uma das donas de casa desesperadas, ao lado de nomes consagrados do cinema e da 

televisão. O convite da TV responsável pela coprodução da série surgiu no mês em que A Alma 
Imoral estrearia no horário nobre da sala Marília Pera, 450 lugares, do Teatro Leblon, Rio. Se 

ainda hoje, doze anos em cartaz, não sinto nenhum cansaço em fazer a peça, imaginem o fôlego 
emocional que eu tinha há onze anos. Quis conciliar, mas as agendas não batiam. A escolha de 

não fazer a série envolveu certo sofrimento. Tudo contava a favor, mas era como se minha 
intuição me perguntasse o que seriam cinco meses de contrato para fazer um seriado da mítica 

Disney, diante de um possível e longo tempo de aprendizado, de satisfação artística e financeira 
no teatro, local escolhido para viver. Muita gente me achou maluca. Eu poderia remontar a peça, 

mas não se para o galope de um coração impunemente. ___ luz da Alma, fui conservadora? Fui 

transgressora? Levanto da cadeira do dentista. Digo mais sim do que não. Sei que em cada 
trabalho está a semente do próximo. Detesto fruta sem caroço. Em cada fruta, a semente da 

próxima. Quando uma fruta não tem caroço, me pergunto, onde está a continuidade dessa fruta? 
Quem roubou as sementes que estavam aqui? Não compro fruta sem caroço. Em cada trabalho, 

a semente do próximo. Existem “nãos” que trazem em si uma semente, são “nãos” 
transgressores, da ordem da evolução, que abrem muitos caminhos. Um ou outro “não” foi dessa 

ordem. Um “sim” ___ coragem de desbravar oceanos e plantar sementes por aí. Chegar ao caroço 
é o nosso prazer, e deixá-lo na terra é a nossa função. O dentista diz que não devo comer nada 

por uma hora, e pergunta por que fiquei séria de repente. Entro no elevador, de novo a notícia 

do ator que não fará a série. Espero que ele não faça a série por um motivo que espalhe muitas 
sementes por aí, senão, ele é completamente maluco. 

 
(Clarice Niskier – Revista da Cultura – Disponível em www.livrariacultura.com.br – adaptação) 

 
QUESTÃO 01 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas presentes nas linhas 08, 30 e 37. 
 

A) à – À – à 
B) a – A – à 

C) à – A – a 
D) à – À – a 

E) a – À – à 
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa na qual o vocábulo “se” tenha sido empregado com a mesma 

função que no trecho a seguir: “não se para o galope de um coração impunemente” (l. 30). 
 

A) Eu não sei se você vem ou não. 
B) Se você chegar cedo, iremos ao parque. 

C) O médico diz que se trata de cálculo renal. 
D) Costuram-se bainhas. 

E) Ele não me disse se viria cedo. 

 

 

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas a seguir a respeito do texto: 
 

I. A autora começou a refletir sobre compromissos profissionais não cumpridos e na necessidade de 
divulgá-los. 

II. Infere-se, pela opinião expressa no texto, que recusar trabalhos carrega em si certo ar de 
importância, podendo se transformar em algo positivo aos olhos dos outros. 

III. A atriz deixa implícito que negar trabalhos é coisa de gente jovem e imatura. 
 

Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do texto. 

 
A) Trata-se de uma narrativa que expõe a reflexão de uma pessoa acerca de seu passado profissional.  

B) A autora do texto é atriz e foi convidada para atuar em um seriado produzido por uma empresa 
internacional.  

C) A autora não recebeu críticas quando recusou o convite para atuar num seriado americano. 
D) A peça “A Alma Imoral” ainda está em cartaz.  

E) A autora usa a metáfora da “fruta sem caroço” para referir-se a trabalhos que se desdobram em 
futuros trabalhos. 

 

 
QUESTÃO 05 – Processos referenciais em Língua Portuguesa são mecanismos de retomada e 

substituição de vocábulos a fim de manter a coesão textual. Sendo assim, analise as assertivas a 
seguir: 

 
I. Na linha 15, em “não dos que você abandonou”, a preposição “de” está contraída com o pronome 

demonstrativo “os”, cujo referente é o vocábulo “trabalhos” (l. 15). 
II. Na linha 24, a expressão “a peça” retoma o nome da peça teatral “A Alma Imortal”, linhas 22-23. 

III. Na linha 32, na expressão “a semente do próximo”, temos o vocábulo “trabalho” elíptico. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 06 – Implícitos são informações que não são expressas de forma direta, mas são 

subentendidas na construção do texto. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um implícito do 
texto. 

 
A) Na linha 07, a partir da construção do texto, infere-se que os poloneses tenham métodos rígidos 

de direção. 
B) Na linha 10, pode-se inferir que o mapa de uma ferrovia interestadual seja algo complexo. 

C) Na linha 15, pressupõe-se que a autora tenha abandonado trabalhos, e não só negado convites. 
D) Na linha 18-19, fica implícito que a autora tenha sido anestesiada. 

E) Na linha 25, a autora deixa implícito que há onze anos tinha menos fôlego emocional do que na 

atualidade. 

 

 
QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta emprego de linguagem figurada. 

 
A) “dê nome aos bois” (l. 17). 

B) “das intempéries do pensamento” (l. 19). 
C) “ao lado de nomes consagrados” (l. 21). 

D) “A escolha de não fazer a série envolveu certo sofrimento” (l. 25-26). 

E) “Em cada trabalho, a semente do próximo” (l. 34-35). 

 

 
QUESTÃO 08 – Considere o vocábulo “desbravar” (l. 37) e analise as assertivas a seguir: 

 
I. Trata-se de verbo transitivo direto pertencente a primeira conjugação. 

II. Poderia ser substituído pelo verbo “explorar” sem que isso alterasse o sentido do texto, mas 
seriam necessárias alterações na frase para que se mantivesse correta a estrutura sintática do 

período. 

III. É formado por derivação prefixal com a inserção do prefixo des-. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 

 

 

QUESTÃO 09 – Nas linhas 25 e 26, temos a seguinte estrutura: “A escolha de não fazer a série 
envolveu certo sofrimento”. A correta transposição para a voz passiva é dada em: 

 
A) Certo sofrimento foi envolvido na escolha de não fazer a série. 

B) Certo sofrimento fora envolvido na escolha de não fazer a série. 
C) Certo sofrimento envolvia-se escolha de não fazer a série. 

D) A escolha de não fazer a série envolvia-se certo sofrimento. 

E) A escolha de não fazer a série envolvera-se certo sofrimento. 

 

 
QUESTÃO 10 – Analise as seguintes frases retiradas do texto e assinale a alternativa que apresente 

uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. 
 

A) Os atores foram saindo um por um. 
B) “já sentindo todo o lado esquerdo do rosto dormente”. 

C) “Eu poderia remontar a peça”. 

D) “Chegar ao caroço é o nosso prazer”. 
E) “O dentista diz que não devo comer nada”. 
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QUESTÃO 11 – Analise as seguintes frases retiradas do texto e assinale a alternativa na qual o 

vocábulo “que” esteja empregado como pronome relativo. 
 

A) “de uma série que será realizada”. 
B) “O negócio era mais complexo que uma ferrovia interestadual”. 

C) “Lembro que recusei a direção”. 
D) “Acho que a atriz nunca me perdoou”. 

E) “Sei que em cada trabalho...”. 

 

 

QUESTÃO 12 – Na linha 26, temos o emprego da conjunção “mas”. Ela poderia ser substituída por 
_____________, que também expressa a ideia de _____________, desde que _____________ 

alterações no período. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) no entanto – adversidade – não se façam 
B) no entanto – adversidade – se façam 

C) no entanto – complementariedade – não se façam 

D) apesar de que – adversidade – não se façam 
E) apesar de que – adição – se façam 

 

 

QUESTÃO 13 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a 
seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 
(  ) As vírgulas da linha 03 e 04 (primeira ocorrência) poderiam ser substituídas por duplo travessão 

sem prejuízo da correção gramatical do período. 

(  ) Na linha 20, o termo estrangeiro Desperate Housewives está grafado em itálico por não ser 
palavra pertencente à Língua Portuguesa, mas deveria ser grafado entre aspas, estando, portanto, 

incorreto. 
(  ) Nas linhas 40 e 41, por tratar-se de algo acerca do qual a autora não tem certeza, poder-se-ia 

terminar o período com ponto de interrogação sem prejuízo da correção gramatical do período. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 
C) V – F – F. 

D) F – F – F. 
E) F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 14 – Considerando as regras de acentuação gráfica em Língua Portuguesa de palavras 
retiradas do texto, assinale a alternativa na qual a supressão do acento gráfico NÃO originaria palavra 

existente em Língua Portuguesa e/ou pertencente à classe gramatical diferente daquela da palavra 

que a originou. 
 

A) notícia. 
B) série. 

C) negócio. 
D) saí. 

E) experiências. 
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QUESTÃO 15 – Observe a frase a seguir: “O dentista diz que não devo comer nada por uma hora.” 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta pergunta que possa ser respondida por ela. 
 

A) Quando o dentista disse que não devo comer? 

B) Quem disse que não devo comer nada? 

C) A quem foi dada a ordem de nada comer? 
D) Por quanto tempo não posso comer? 

E) O que não devo comer? 
 

 

QUESTÃO 16 – Na linha 05, observe a regência do verbo “rir”. Assinale a alternativa cuja forma 
verbal tenha a mesma regência, desconsiderando o emprego dos artigos. 
 

A) Esqueci ____ chaves em casa. 

B) Quero muito bem ____ meus amigos. 
C) Esqueci-me ____ problemas que tinha. 

D) Informei o acontecimento ____ chefes. 
E) Trouxe um buquê de flores ____ ela. 
 

 

QUESTÃO 17 – Analise as seguintes palavras retiradas do texto e assinale a alternativa na qual NÃO 
haja a ocorrência de dígrafo. 
 

A) Canto. 

B) Primeiro. 
C) Pontilhada. 

D) Chorávamos. 
E) Transgressora. 
 

 

QUESTÃO 18 – Analise o período a seguir: “Tudo contava a favor, mas era como se minha intuição 

me perguntasse o que seriam cinco meses de contrato para fazer um seriado da mítica Disney, diante 

de um possível e longo tempo de aprendizado, de satisfação artística e financeira no teatro.” Quantas 
orações o compõem? 
 

A) 3. 
B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 
E) 7. 
 

 

QUESTÃO 19 – Nas linhas 40 e 41, caso substituíssemos os pronomes pessoais “ele” por sua forma 

plural “eles”, quantas outras alterações deveriam ser feitas? 
 

A) 2. 
B) 3. 

C) 4. 
D) 5. 

E) 6. 
 

 
QUESTÃO 20 – No trecho: “Entro no elevador, de novo a notícia de que o ator não fará a série”, caso 

alterássemos a primeira forma verbal, conjugando-a no pretérito imperfeito, como seria a redação 
mais adequada para o período? 
 

A) Entrara no elevador, de novo a notícia de que o ator não faria a série. 

B) Entrou no elevador, de novo a notícia de que o ator não faria a série. 
C) Entraria no elevador, de novo a notícia de que o ator não faria a série. 

D) Entrava no elevador, de novo a notícia de que o ator não faria a série. 

E) Entrarei no elevador, de novo a notícia de que o ator não faria a série. 
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LEGISLAÇÃO 
 

Para responder às questões 21 a 25, considere a Lei Complementar nº 037/2007, que 
institui e dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa 

Rosa/RS. 
 

QUESTÃO 21 – Sobre as mutações funcionais, assinale a alternativa correta. 
 

A) Dar-se-á substituição de titular do cargo de provimento efetivo ou eletivo durante o seu 
impedimento legal. 

B) A substituição é o deslocamento do servidor, no âmbito do mesmo quadro de servidores, de uma 
para outra seção. 

C) A remoção poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço, ou de ofício, no interesse 
da administração.  

D) O cargo em comissão é instituído por lei para atender encargos de direção, chefia ou 

assessoramento que não justifiquem a criação de uma função gratificada. 
E) O valor da função gratificada fica suspenso até que o servidor que, sendo seu ocupante, retorne de 

ausência em virtude de luto ou casamento. 
 

 

QUESTÃO 22 – Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou 
temporárias, estabelecidas em lei. Considerando as razões para perda da remuneração, analise as 

seguintes afirmações, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Faltar ao serviço sem justificativa resulta também na perda dos dias de repouso da respectiva 
semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível. 

(  ) Atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 30 (trinta) minutos, resultam 

somente em perda de parte da remuneração, respeitando a proporção desses períodos. 
(  ) A pena de advertência, aplicada a critério da autoridade competente, por escrito, por 

inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna e em casos de 
violação de proibição que não tipifique infração sujeita a penalidade de demissão, resulta em 

dedução de 50% da remuneração. 
(  ) A pena de suspensão, aplicada nos termos imediatamente acima descritos, resulta em interrupção 

da remuneração até o retorno do servidor ao trabalho. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – V – F – V. 
B) V – F – F – V. 

C) V – V – V – F. 
D) V – F – V – F. 

E) F – V – V – F. 
 

 

QUESTÃO 23 – São considerados como de efetivo exercício as ausências e os afastamentos em 
virtude das razões a seguir relacionadas: 
 

I. Exercício de cargo em comissão, no município. 

II. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos ou enteados, irmãos, avô, 
avó, sogro, sogra e netos, até 05 (cinco) dias úteis a contar do fato. 

III. Férias. 

IV. Licença para concorrer a cargo eletivo. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 24 – Analise as assertivas abaixo que tratam sobre a ajuda de custo: 

 
I. Destina-se a cobrir as despesas de viagem e instalação do servidor que for designado para exercer 

missão ou estudo fora do município, por tempo que justifique a mudança temporária de residência.  
II. A concessão da ajuda de custo ficará a critério da autoridade competente, que considerará os 

aspectos relacionados com a distância percorrida, o número de pessoas que acompanharão o 
servidor e a duração da ausência. 

III. Poderá exceder ao dobro do vencimento do servidor, e, quando o deslocamento for para o 
exterior, poderá ser de até 06 (seis) vezes o vencimento, desde que arbitrada justificadamente. 

IV. A concessão de ajuda de custo é compatível com a concessão de diária e vice-versa. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 
C) Apenas III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 25 – Será punido com pena de demissão o servidor que: 
 

A) Habitualmente é inassíduo ou impontual. 
B) Faltou com exação no seu desempenho. 

C) Gozando de licença de até 15 dias para tratamento de saúde, recuse-se ao exame médico. 
D) Usufruir de licença paternidade por três anos consecutivos, em períodos distintos. 

E) Usufruir de licença para tratar de interesse particular a cada quatriênio. 

 

 

Para responder às questões 26 a 30, considere a Lei Orgânica do Município de Santa 
Rosa/RS. 

 
QUESTÃO 26 – O Município organizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de 

iniciativa com os interesses da coletividade, que merecerão tratamento prioritário, observando, dentre 
outros, o princípio de incentivo definido em lei ao investimento e à fixação de atividades econômicas 

no Município. Sobre esse incentivo, é INCORRETO afirmar que: 

 
A) Será concedido à simplificação de obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias ou redução destes por legislação própria. 
B) É ofertado às empresas de grande porte e macroempresas. 

C) Será proporcionado às formas associativas e cooperativas. 
D) Objetiva desenvolver as potencialidades do Município. 

E) Será franqueado às empresas que estabelecerem participação dos trabalhadores nos lucros de sua 
gestão. 
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QUESTÃO 27 – Para a prestação de serviços públicos pelo Município, diretamente ou mediante o 

regime de concessão ou permissão, haverá regulamentação em lei complementar que deverá 
assegurar, além dos direitos dos usuários e da política tarifária:  

 
1. Revisão periódica dos contratos de concessão de serviços e bens públicos. 

2. Exigência de licitação nos casos em que o valor estimado ultrapasse R$ 100.000,00. 
3. Definição do caráter especial dos contratos de concessão ou permissão, casos de prorrogação, 

condições de caducidade, forma de fiscalização e rescisão. 
4. Obrigação de manter o serviço adequado. 

 

O resultado da somatória dos números correspondentes às alternativas corretas é: 
 

A) 03. 
B) 05. 

C) 07. 
D) 08. 

E) 10. 

 

 

QUESTÃO 28 – De acordo com a Seção VI, é dever do Município fomentar e incentivar o desporto, o 
lazer e a recreação, como direito de todos, mediante:  

 
I. Promoção prioritária do desporto educacional em termos de recursos humanos, financeiros e 

materiais. 
II. Dotação de instalações pedagógicas para suas instituições escolares, incluindo atendimento 

noturno de segunda à sexta e, aos finais de semana, apenas diurno. 
III. Garantia de condições para a prática de educação física, de lazer e de esporte ao deficiente físico, 

sensorial e mental. 

IV. Tratamento diferenciado para o desporto não profissional, mediante auxílio financeiro e criação 
de órgão municipal que coordene as atividades com a participação de entidades legalmente 

constituídas e da comunidade. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 29 – É livre a associação profissional ou sindical do servidor público municipal, na forma 
da lei federal, observado, dentre outros, o seguinte:  

 
I. Haverá uma só associação sindical para os servidores da administração direta, das autarquias e 

das fundações, todas de regime estatutário. 

II. A assembleia geral fixará a contribuição, que será descontada em folha, para custeio do sistema 
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista 

em lei. 
III. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. 

IV. O servidor público municipal aposentado não poderá votar, nem ser votado no sindicato da 
categoria. Ele participará das reuniões como ouvinte e poderá expressar sua opinião. 

 
Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas III. 

C) Apenas IV. 
D) Apenas I e IV. 

E) Apenas I, II e IV. 
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QUESTÃO 30 – Considerando o capítulo que trata sobre os Servidores Públicos Municipais, analise as 

assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade.  

(  ) É assegurada a participação dos servidores públicos municipais, por eleição, nos colegiados da 
administração pública em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de 

discussão e deliberação. 
(  ) A administração municipal promoverá cursos de especialização e aperfeiçoamento para seus 

servidores.  

(  ) O servidor público municipal que comprovar tempo de serviço para aposentadoria, na forma da 
lei, fica dispensado do trabalho a partir da entrada dos documentos comprobatórios junto ao 

departamento de pessoal da Prefeitura Municipal.  
(  ) Aos servidores públicos civis do Município de Santa Rosa é vedado explorar, sob qualquer título, 

atividade profissional paralela à sua, em próprios da municipalidade, e estabelecer-se 
comercialmente, mantendo relações comerciais com órgãos públicos do Município. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – F – V. 
B) F – F – V – F – V. 

C) V – F – F – V – F. 
D) F – V – F – F – F. 

E) V – V – V – V – V. 
 

 



453_CE_09_NS_3/9/201817:45:10 

Execução: Fundatec   
ADVOGADO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – Compõem a Administração Pública Federal direta: 

 
A) Os órgãos inseridos na estrutura da Presidência da República e dos Ministérios. 

B) As autarquias. 
C) As empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

D) As autarquias e empresas públicas. 
E) As autarquias e agências reguladoras. 

 

 

QUESTÃO 32 – Analise as seguintes afirmativas sobre as agências reguladoras: 

 
I. Integram a Administração Pública Federal e são vinculadas ao Ministério ou órgão equivalente, 

dotado de competência para tratar da respectiva matéria. 
II. Possuem autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos. 

III. As funções das agências reguladoras são desempenhadas por servidores submetidos ao regime 
celetista. 

 
Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 
QUESTÃO 33 – O princípio da segurança jurídica: 

 

A) Indica que as decisões administrativas devem estar de acordo com as disposições legais 
pertinentes. 

B) Determina a motivação de toda a atuação administrativa. 
C) Impõe força executiva aos atos administrativos. 

D) Indica que as atividades administrativas não devem ser interrompidas, para que não haja prejuízo 
ao administrado. 

E) É indicado na Lei nº 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo federal, como um dos 
princípios a nortear a Administração Pública. 

 

 
QUESTÃO 34 – NÃO é considerado como elemento do ato administrativo: 

 
A) Agente competente. 

B) Objeto. 
C) Finalidade. 

D) Forma escrita. 
E) Motivo. 

 

 
QUESTÃO 35 – O ato administrativo cuja prática depende de manifestação de vontade de um único 

órgão público, mas cujo início ou a continuidade da produção de efeitos depende de um outro ato 
praticado por órgão público diverso é chamado de: 

 
A) Simples. 

B) Composto. 
C) Complexo. 

D) Sucessivo. 

E) Concreto. 
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QUESTÃO 36 – NÃO representa princípio norteador do processo administrativo: 
 

A) Princípio do contraditório. 

B) Princípio da oficialidade. 
C) Princípio da ampla defesa. 

D) Princípio da verdade formal. 
E) Princípio do formalismo moderado. 

 

 

QUESTÃO 37 – A servidão administrativa: 
 

A) Não pode implicar em obrigação de fazer imposta ao particular. 

B) É um ato expropriatório, portanto exige prévia indenização em dinheiro. 
C) É um ônus real de uso imposto pela Administração Pública, sobre imóvel privado, para atendimento 

do interesse público. 
D) Não comporta indenização. 

E) Implica em transferência de domínio do particular para a Administração Pública. 

 

 
QUESTÃO 38 – A responsabilidade civil do Estado por ato de seus agentes: 

 

A) É, de regra, objetiva. 
B) Caracteriza-se como subjetiva, mas com presunção de culpa. 

C) Poderá ser objetiva ou subjetiva, mas não admite causas de exclusão. 
D) Independe da ocorrência de culpa e não permite regresso do Estado em relação ao agente público 

que praticou o ato. 
E) Somente admite regresso em relação ao agente público que praticou o ato se este tiver agido com 

dolo. 

 

 

QUESTÃO 39 – Considerando os critérios de classificação das constituições, pode ser considerada 
como promulgada aquela que é: 

 
A) Estabelecida sem a participação popular. 

B) Imposta pelo poder da época de sua criação. 
C) Dependente de ratificação popular por meio de referendo. 

D) Aprovada pelo Chefe do Executivo. 
E) Derivada da atividade de representantes do povo, eleitos com a finalidade de sua elaboração. 

 

 
QUESTÃO 40 – Analise as seguintes afirmativas sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental: 
 

I. Quando decorrente da Constituição Federal, é apreciada originariamente pelo Superior Tribunal 
de Justiça, com possibilidade de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 

II. Poderá ser preventiva ou repressiva. 
III. É admitida em virtude de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, 

estadual ou municipal. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 41 – A ação declaratória de constitucionalidade: 
 

A) É forma de controle difuso de constitucionalidade. 

B) Tem por finalidade precípua transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção 
absoluta, e virtude de seus efeitos vinculantes. 

C) Poderá ser proposta por qualquer cidadão, ou seja, aquele que possui capacidade eleitoral ativa. 
D) Poderá ser ajuizada por qualquer membro do Ministério Público. 

E) Poderá ser ajuizada no primeiro grau de jurisdição, com recurso extraordinário para o Supremo 
Tribunal Federal. 

 

 

QUESTÃO 42 – Sobre as garantias previstas na Constituição Federal, é correto afirmar que: 

 
A) O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado pelo Ministério Público. 

B) O mandado de injunção serve como forma de controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal. 

C) O mandado de injunção não possui norma regulamentadora de seu procedimento. 
D) O mandado de segurança poderá ser preventivo ou repressivo. 

E) O habeas data é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

QUESTÃO 43 – Sobre o critério de atribuição da nacionalidade adotado pelo sistema jurídico 
brasileiro, é correto afirmar que: 

 
A) A regra geral é o jus soli, admitindo-se, no entanto, casos de jus sanguinis. 

B) A regra é a do jus soli, sem admitir casos de jus sanguinis. 
C) A regra geral é o jus sanguinis, admitindo-se casos de jus soli. 

D) A regra é a do jus sanguinis, sem admitir casos de jus soli. 
E) Somente são brasileiros natos aqueles nascidos no território nacional. 

 

 
QUESTÃO 44 – Nos termos indicados no Código Civil, são absolutamente incapazes de exercer os 

atos da vida civil: 
 

A) Os menores de 16 anos. 
B) Os ébrios habituais. 

C) Os viciados em tóxicos. 
D) Aqueles que, por causa transitória, ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 

E) Os pródigos. 

 

 

QUESTÃO 45 – Os edifícios destinados a serviço ou estabelecimento da Administração Pública são 
considerados bens: 

 
A) Dominiais. 

B) Dominicais. 
C) De usos comum. 

D) De uso especial. 

E) De uso geral. 

 

 
QUESTÃO 46 – Nos negócios jurídicos regulados pelo Código Civil, a coação é considerada vício: 

 
A) Social e causa a anulação do negócio jurídico. 

B) Social e causa a anulação do negócio jurídico, com prazo prescricional de 4 anos. 
C) Social e causa a anulação do negócio jurídico, com prazo decadencial de anos. 

D) Da vontade e causa a anulação do negócio jurídico. 

E) Da vontade e causa a nulidade do negócio jurídico. 
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QUESTÃO 47 – A exceção de contrato não cumprido, no Direito Civil: 
 

A) Embora sem base legal, é admitida pela doutrina e jurisprudência brasileira. 

B) Pode ocorrer nos contratos bilaterais e unilaterais, com exceção dos contratos por adesão. 

C) Pode ocorrer somente nos contratos bilaterais. 
D) Tem caráter impositivo, não podendo ser disposta pelas partes. 

E) Não é admitida no sistema jurídico nacional. 
 

 

QUESTÃO 48 – A responsabilidade civil do empregador pelos atos do seu empregado, no exercício 

do trabalho que lhes competir, ou em razão dele: 
 

A) Permite a discussão sobre a culpa do empregador na escolha do empregado. 

B) É fundada na responsabilidade in custodiendo. 

C) Poderá ser objetiva ou subjetiva, considerando a natureza do trabalho desempenhado pelo 
empregado. 

D) É objetiva, por expressa disposição legal. 
E) É subjetiva, mas com presunção de culpa. 
 

 

QUESTÃO 49 – O Código Civil veda a formação de sociedade composta por: 
 

A) Sócio menor. 
B) Sócio incapaz. 

C) Sócios casados entre si, independentemente do regime de bens do casamento. 
D) Sócios casados entre si pelo regime da comunhão universal de bens. 

E) Sócios casados entre si pelo regime da comunhão parcial de bens. 
 

 

QUESTÃO 50 – Sobre o pagamento com sub-rogação, nos termos do Código Civil, é correto afirmar 

que: 
 

A) O Direito Brasileiro não admite a modalidade de sub-rogação convencional. 
B) Se na sub-rogação não houver ânimo de novar, expresso ou tácito, a segunda obrigação 

simplesmente confirma a primeira. 
C) A sub-rogação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação 

em contrário. 
D) O credor sub-rogado possui direito de regresso em relação ao devedor originário, salvo estipulação 

em contrário. 
E) A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, 

em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. 
 

 

QUESTÃO 51 – Na ação proposta em relação a um dos devedores solidários, o devedor que não foi 
demandado poderá intervir no processo na condição de assistente: 
 

A) Simples. 
B) Adesivo. 

C) Litisconsorcial. 
D) Originário. 

E) Secundário. 
 

 

QUESTÃO 52 – O princípio _______________ não está contemplado no Código de Processo Civil. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) da inércia da jurisdição 
B) da observância categórica da ordem cronológica de conclusão para proferir decisão 

C) do contraditório e da ampla defesa 

D) da cooperação processual 
E) da boa-fé 

 



453_CE_09_NS_3/9/201817:45:10 

Execução: Fundatec   
ADVOGADO 

QUESTÃO 53 – Sobre o valor da causa no processo civil, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) A toda causa será atribuído valor certo. 

B) O valor da causa deverá constar da petição inicial. 
C) Na reconvenção não há valor da causa. 

D) O réu poderá, em contestação, impugnar o valor atribuído à causa. 
E) O juiz poderá corrigir de ofício o valor atribuído à causa. 

 

 

QUESTÃO 54 – No processo civil, ao verificar a ausência de documento essencial para à propositura 
da ação, o juiz: 

 

A) Indeferirá a petição inicial. 
B) Extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 

C) Extinguirá o processo com julgamento do mérito. 
D) Julgará liminarmente improcedente o pedido. 

E) Determinará a emenda da petição inicial. 

 

 
QUESTÃO 55 – A decisão do magistrado de primeiro grau que indefere pedido de tutela antecipada: 

 

A) Poderá ser atacada por agravo de instrumento. 
B) Poderá ser atacada por agravo retido. 

C) Poderá ser atacada por agravo interno. 
D) Poderá ser atacada por mandado de segurança. 

E) É irrecorrível. 

 

 
QUESTÃO 56 – O não comparecimento da parte na audiência de conciliação e mediação, no processo 

civil: 

 
A) Em relação ao autor, implicará em improcedência liminar do pedido. 

B) Causará a revelia do réu. 
C) Causará a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

D) É considerado ato atentatório à dignidade da justiça. 
E) Implicará no julgamento conforme o estado do processo. 

 

 

QUESTÃO 57 – No processo civil: 

 
A) A ausência de contestação, mesmo com a constituição de procurador do réu nos autos, implica na 

ocorrência dos efeitos materiais e processuais da revelia. 
B) Não se admite a reconvenção sem a presença da contestação. 

C) A contestação e a reconvenção são apresentadas na mesma peça processual. 
D) O réu revel não poderá ingressar no processo, após o reconhecimento dos efeitos da revelia pelo 

magistrado. 
E) Os efeitos da revelia ocorrem mesmo frente a direitos indisponíveis. 

 

 
QUESTÃO 58 – No processo civil, os embargos de declaração: 

 
A) Não têm natureza de recurso. 

B) Não podem ser utilizados com intuito de prequestionamento. 
C) Podem ser utilizados para corrigir erro material. 

D) Deverão ser apresentados no prazo de quinze dias. 
E) Não interrompem o prazo para a interposição de qualquer recurso. 
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QUESTÃO 59 – Conforme dispõe o Código Penal, aquele que age para salvar de perigo atual, que 
não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 

sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, pratica: 

 
A) Conduta atípica. 

B) Conduta ilícita. 
C) Estado de necessidade. 

D) Legítima defesa. 
E) Estrito cumprimento do dever legal. 

 

 

QUESTÃO 60 – A legislação que regula os Juizados Especiais Criminais considera infração penal de 

menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 
superior a: 

 
A) Seis meses, cumulada ou não com multa. 

B) Seis meses, desde que não cumulada com multa. 
C) Dois anos, cumulada ou não com multa. 

D) Dois anos, desde que não cumulada com multa. 
E) Três anos, desde que não implique no regime de reclusão. 


