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CONCURSO PÚBLICO 

CARAZINHO/RS 
 

Advogado 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

15 
10 
10 
25 

Total de questões 60 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

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  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

O mapa-múndi distorce (e muito) o tamanho real dos 
países 

 
Você provavelmente já deve ter se deparado com 

um mapa do tipo Projeção de Mercator, criado em 1559 
pelo geógrafo Gerhard Kremer (conhecido como Gerhard 
Mercator). Seu trabalho foi revolucionário, já que o modelo 
é considerado a primeira representação do mundo com 
todos os continentes após a expansão marítima europeia. 

Só que tem um problema: as áreas de alguns dos 
países estão distorcidas (e muito!). Nações como a Rússia 
e o Canadá, por exemplo, estão bem maiores do que 
realmente _____.  

Como a Terra é uma esfera, não dá para 
representá-la em um mapa plano sem que nenhuma 
distorção aconteça. No caso de Mercator, a projeção 
cartográfica é do tipo cilíndrica; é como se o mapa 
formasse um cilindro envolvendo o globo terrestre. 

Esse tipo de projeção conserva os ângulos de 
cada território e, por isso, é usado até hoje para a 
navegação marítima, por exemplo. No entanto, na hora de 
planificar a Terra, as áreas sofrem distorções, 
especialmente longe da linha do Equador. Nesses mapas, 
a Groenlândia aparenta ter duas vezes o tamanho do 
Brasil, o que está longe de ser verdade: a ilha possui uma 
área de 2,1 milhões de km², enquanto o nosso País ____ 
8,5 milhões de km². 

No começo do século 20, o geógrafo Arno Peters 
adaptou o trabalho de Mercator e tentou dar prioridade 
aos países emergentes, dando destaque a eles. Ele 
acreditava que os mapas são manifestações simbólicas 
de poder, e que mostrar os países mais ricos com áreas 
maiores do que a realidade ______ um problema. Já o 
geógrafo Arthur H. Robinson suavizou as distorções nos 
extremos do planeta. Sua versão de mapa, criada nos 
anos de 1960, é a mais usada nos atlas atuais. 

Há ainda as projeções cônicas, que resultam em 
um mapa com formato de leque, e a polar (ou azimutal), 
que dá a visão do planeta “visto de cima”, pelo Polo Norte. 
Vale dizer que não existe um tipo melhor ou pior que o 
outro, visto que cada projeção pode ser usada para um 
objetivo diferente. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/... - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) são - têm - eram 
b) são - tem - era 
c) é - tem - eram 
d) é - têm - era 
 

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Para Arno Peters, todos os mapas aumentam os 

países ricos em relação à realidade, o que, para ele, 
parecia conveniente. 

(---) Sendo que cada projeção pode ser usada para 
objetivos diversos, não há um tipo melhor ou pior de 
mapa. 

(---) Sendo a Terra uma esfera, a sua representação em 
um mapa plano é um erro. 

 
a) E - E - C. 
b) C - E - E. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 

3) Considerando-se seus sentidos no texto, os termos 
“distorcidas” (segundo parágrafo) e “aparenta” (quarto 
parágrafo) encontram sinônimo, respectivamente, em: 
 
a) Realçadas - simula. 
b) Caracterizadas - diverge. 
c) Deformadas - parece. 
d) Adulteradas - difere. 
 

4) Em “Vale dizer que não existe um tipo melhor ou pior 
que o outro, visto que cada projeção pode ser usada para 
um objetivo diferente.” (último parágrafo), a expressão 
sublinhada introduz uma ideia de: 
 
I. Causa. 
II. Alternância. 
III. Proporção. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
 

5) Em “Esse tipo de projeção conserva os ângulos de 
cada território e, por isso, é usado até hoje para a 
navegação marítima, por exemplo.” (quarto parágrafo), se 
a palavra sublinhada for colocada no plural, “tipos”, 
quantas outras alterações seriam obrigatórias para fins de 
concordância, desconsiderando-se o termo sublinhado? 
 
a) Duas. 
b) Três. 
c) Quatro. 
d) Seis. 
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6) Considerando-se a colocação pronominal, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Não me venha com essas tolices!  
II. Me diz de onde vens, e direi quem tu és.  
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

7) Em conformidade com os processos de formação de 
palavras, analisar os itens abaixo: 
 
I. “Antebraço” é formada por derivação prefixal. 
II. “Velhote” é formada por derivação sufixal. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

8) Considerando-se a flexão de gênero e número das 
palavras, analisar a sentença abaixo: 
 
O plural de “vitória-régia” é “vitórias-régias” (1ª parte). O 
plural de “boné” é “bonéis” (2ª parte). O feminino de 
“barão” é “baronesa” (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

9) Assinalar a alternativa que apresenta uma palavra que 
é acentuada por ser proparoxítona: 
 
a) Crédito. 
b) Míni. 
c) Juízes. 
d) Acórdão. 
 

10) Quanto ao uso da crase, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Rosália assistiu ____ peça do filho mais novo. 
Você se refere ________ restaurante chinês? 
 
a) a - àquele 
b) a - aquele 
c) à - àquele 
d) à - aquele 
 

11) Em relação à flexão de número dos substantivos, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O plural de “nível” é “nívels”. 
(---) O plural de “tórax” é “tórax”. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

12) Em relação aos homônimos sublinhados, utilizados 
nos contextos dados, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Traz o uniforme amanhã, Roberta! 
b) A seção de terapia durou cerca de cinquenta minutos. 
c) Comprei um cesto de frutas. 
d) O gato Mimi teve sua cauda machucada. 
 

13) Em relação ao sujeito, termo essencial das orações, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Anunciaram ontem. 
(2) Há pães e frutas na mesa da cozinha.  
(3) Gosto de você, Pedro.  
 
(---) Sujeito oculto. 
(---) Oração sem sujeito. 
(---) Sujeito indeterminado. 
 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

14) Em conformidade com as regras ortográficas da 
Língua Portuguesa, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Má-vontade.  
b) Pé de meia. 
c) Dia-a-dia. 
d) Bel-prazer. 
 

15) Em relação à regência verbal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Aspiro o cargo de gerente. 
II. A empresa visa o monopólio do mercado. 
 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Todos os itens estão incorretos. 
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MATEMÁTICA 
 
16) Pedro possui 10 canetas em sua coleção. Ele deve 
escolher duas delas para levar para a escola. Sendo 
assim, de quantas maneiras distintas ele pode escolher as 
canetas que irá levar? 
 
a) 45 
b) 60 
c) 75 
d) 90 
 

 

 

 

17) Certo boleto que possui valor nominal de R$ 650,00 
foi pago com atraso de 8 meses. Sabendo-se que a taxa 
de juros simples mensal desse boleto é de 1,5%, qual o 
valor total pago por esse boleto? 
 
a) R$ 728,00 
b) R$ 730,00 
c) R$ 732,00 
d) R$ 734,00 
 

 

 

 

18) Uma urna contém 3 bolas de cor azul, 2 bolas de cor 
verde e 1 bola de cor vermelha. Ao retirar aleatoriamente 
2 bolas dessa urna, sem reposição entre as retiradas, qual 
a probabilidade de que as bolas retiradas sejam as duas 
verdes? 
 
a) 1/10 
b) 1/15 
c) 1/20 
d) 1/30 
 

 

 

 

19) A distância entre duas cidades é igual a 520km. 
Durante uma viagem, um casal troca o condutor após o 
primeiro percorrer 20% da distância total. Sendo assim, 
qual a distância percorrida pelo primeiro condutor até 
realizar a primeira troca? 
 
a) 104km 
b) 106km 
c) 108km 
d) 110km 
 

 

 

20) Em certa confeitaria, para se fazer 14 bolos, é 
utilizado um total de 56 ovos. Considerando-se a mesma 
proporção, ao todo, quantos ovos devem ser utilizados 
para se fazer 24 bolos? 
 
a) 48 
b) 72 
c) 84 
d) 96 
 

 

21) Uma certa quantidade de esferas verdes e vermelhas 
foi distribuída em duas urnas e sabe-se que esferas de 
cores diferentes possuem pesos diferentes. Sabe-se que 
a primeira urna pesa um total de 19kg, sendo que ela 
contém 5 esferas verdes e 4 vermelhas. A segunda urna 
pesa um total de 13kg, sendo que ela contém 2 esferas 
verdes e 7 esferas vermelhas. Sendo assim, pode-se 
afirmar que o peso de uma esfera verde é igual a: 
 
a) 4kg 
b) 3kg 
c) 2kg 
d) 1kg 
 

 

 

 

22) Considerando-se um quadrado que possui 81cm² de 
área, pode-se afirmar que o perímetro desse quadrado é 
igual a: 
 
a) 28cm 
b) 32cm 
c) 36cm 
d) 40cm 
 

 

 

 

23) Sabendo-se que a soma dos dez primeiros termos de 
certa progressão aritmética é igual a 345 e que o seu 
primeiro termo é igual a 3, qual a razão dessa 
progressão? 
 
a) 7 
b) 8 
c) 9 
d) 10 
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24) Um professor corrige 46 provas em duas horas de 
trabalho. Mantendo-se o mesmo ritmo de correção, ao 
todo, quantas provas esse professor corrige em 5 horas? 
 
a) 105 
b) 110 
c) 115 
d) 120 
 

 

 

25) Ângela, Bárbara e Carolina vão viajar nas férias para 
Paris, Madri e Roma, não necessariamente nessa ordem, 
e cada uma vai para um local diferente. Das afirmações 
abaixo, sabe-se que uma é verdadeira e as outras duas 
são falsas. Sendo assim, analisar as afirmações abaixo e 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
• Ângela não vai viajar para Madri. 
• Bárbara vai viajar para Madri. 
• Carolina não vai viajar para Roma. 

 
a) Ângela vai viajar para Roma. 
b) Bárbara vai viajar para Madri. 
c) Bárbara vai viajar para Paris. 
d) Carolina vai viajar para Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
26) “Brasil enfrenta uma nova epidemia de dengue. A 
doença, que estava em baixa há dois anos, apresentou 
crescimento de 600%, em comparação ao mesmo período 
de 2018, e tem como principal causador o vírus de tipo 
dois”. 

https://jornal.usp.br/atualidades... - adaptado. 
 
Em relação ao disposto na notícia acima, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A transmissão da dengue acontece através da picada 

do mosquito Aedes Aegypti. 
b) A dengue é uma doença contagiosa que passa de 

pessoa para pessoa. 
c) Em contato com a água parada, o mosquito Aedes 

Aegypti não pode se reproduzir. 
d) É necessário o acúmulo de água parada para conseguir 

prevenir a doença. 
 

27) “O número de doadores de órgãos no Brasil cresce a 
cada dia, e, com ele, o índice de transplantes realizados 
no país também aumenta. Mas, a falta de informação 
ainda faz com que muitas pessoas tenham medo ou 
alguma outra insegurança que as impedem de ajudar 
outras pessoas”. 

https://www.msn.com/pt-br/saude... - adaptado. 
 

Sobre a temática da notícia acima, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Para ser doador, não é necessário deixar nenhum 

documento por escrito.  
b) Para ser doador, é necessário deixar um documento 

por escrito manifestando o desejo, sendo obrigatório 
cumprir o desejo do sujeito manifestante.  

c) A família do doador não tem direito de escolha quanto à 
doação ou não dos órgãos no momento da morte. 

d) A doação dos órgãos é uma decisão feita pela equipe 
médica em todos os casos. 

 

28) Conforme o disposto na Lei Orgânica do Município, a 
iniciativa popular, no processo legislativo, será exercida 
por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado que tenha 
votado nas últimas eleições municipais e terá tramitação 
idêntica a de qualquer outro projeto, para apresentação 
de: 
 
I. Projeto de Lei. 
II. Verificação de contratos. 
III. Avaliação dos resultados alcançados pelos 

administradores. 
IV. Emenda a Projeto de Lei Orçamentária, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei de Plano Plurianual. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

29) Sobre a Lei Orgânica do Município, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A receita municipal constitui-se da arrecadação dos 

tributos municipais, da participação em tributos da 
União e do Estado, da utilização de seus bens, 
serviços, atividades e outros ingressos legais. 

(---) A fiscalização dos preços públicos, devidos pela 
utilização de bens, serviços e atividades municipais, 
não será determinada pelo Prefeito, nem mediante 
decreto. 

 
a) E - E. 
b) C - C. 
c) E - C. 
d) C - E. 
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30) Sobre a Lei Complementar nº 007/1990 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Reversão é o retorno do servidor aposentado por 

invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes da aposentadoria, sendo o procedimento 
da reversão realizado a pedido ou de ofício, não 
estando condicionado à existência de vaga. 

II. Realizando-se readaptação em cargo de padrão 
inferior, não ficará assegurado ao servidor vencimento 
correspondente ao cargo que ocupava.  

III. Reintegração é a investidura do servidor estável no 
cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua 
demissão por decisão judicial, com ressarcimento de 
todas as vantagens. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

31) Sobre o disposto na Lei Complementar nº 007/1990 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O servidor estável poderá ser cedido para ter 

exercício em outro Órgão ou entidade dos poderes da 
União, dos Estados e Municípios, por exemplo, para 
exercício de função de confiança. 

(---) Poderá ser concedido horário especial ao servidor 
estudante, quando comprovada a incompatibilidade 
entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo 
do exercício do cargo, não sendo exigida a 
compensação de horário na repartição. 

(---) Para efeito de aposentadoria, não será computado o 
tempo de serviço na atividade privada. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - E. 
c) E - C - E. 
d) C - C - C. 
 

32) Em conformidade com a Lei Complementar 
nº 007/1990 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município, analisar a sentença abaixo: 
 
A promoção, a readaptação e a recondução podem 
interromper o exercício (1ª parte). O servidor nomeado em 
caráter efetivo, mesmo se já for estável, fica sujeito ao 
estágio probatório de três anos de exercício ininterrupto 
(2ª parte). O servidor que, por prescrição legal, deva 
prestar caução como garantia, não poderá entrar em 
exercício sem prévia satisfação dessa exigência (3ª parte).  
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

33) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
considerando-se as políticas de segurança e as suas 
especificidades, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Política de backup. 
(2) Política de privacidade. 
(3) Política de confidencialidade. 
 
(---) Define as regras sobre a realização de cópias de 

segurança, como tipo de mídia utilizada, período de 
retenção e frequência de execução. 

(---) Define como são tratadas as informações pessoais, 
sejam elas de clientes, usuários ou funcionários. 

(---) Define como são tratadas as informações 
institucionais, ou seja, se elas podem ser repassadas 
a terceiros. 

 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 1 - 2 - 3. 
 

34) Em relação aos periféricos de um computador, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) O mouse é um dispositivo que desloca o cursor na tela. 
b) São exemplos de periféricos de saída: monitor de 

vídeo, scanner, impressora. 
c) Periférico de entrada é aquele que capta algum tipo de 

sinal externo e o envia para processamento. 
d) O touchpad é um dispositivo sensível ao toque. 
 

35) O Firefox permite informar aos sites visitados que não 
devem rastrear o comportamento de navegação utilizando 
o recurso: 
 
a) Não sincronizar. 
b) Não rastrear. 
c) Bloqueio de conteúdo. 
d) Coleta de dados. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Direito Constitucional 
  
36) Em conformidade com a Constituição Federal, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do 

Trabalho são alguns dos órgãos do Poder Judiciário. 
II. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 
Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

37) Com base na Constituição Federal, pode-se afirmar 
que é de competência privativa da União legislar sobre: 
 
a) Fomentação da produção agropecuária. 
b) Propaganda comercial. 
c) Juntas comerciais. 
d) Assistência jurídica. 
 

38) Em conformidade com a Constituição Federal, no que 
dispõe sobre o Presidente e o Vice-Presidente da 
República, analisar a sentença abaixo: 
 
O mandato do Presidente da República é de quatro anos 
e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da 
sua eleição (1ª parte). O Presidente e o Vice-Presidente 
da República não poderão, sem licença do Congresso 
Nacional, ausentar-se do País por período superior a 15 
dias, sob pena de perda do cargo (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

39) A Constituição Federal adotou o princípio da 
Igualdade de Direitos. Conforme esse tema, analisar a 
sentença abaixo: 
  
Dessa forma, está prevista a igualdade de aptidão, uma 
igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os 
cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela Lei, em 
consonância com os critérios albergados pelo 
ordenamento jurídico; o que está vedado são as 
diferenças arbitrárias, as discriminações absurdas, pois o 
tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em 
que se desigualam, é exigência tradicional do próprio 
conceito de justiça, pois o que realmente protege são 
certas finalidades, somente se tendo por lesado o 
princípio constitucional quando o elemento discriminador 
não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo 
direito (1ª parte). Importante apontar a tríplice finalidade 
limitadora do princípio da igualdade, quais sejam: 
limitação ao legislador, ao intérprete/autoridade pública e 
ao particular (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Direito Administrativo 
  
40) De acordo com as licitações para a execução de obras 
e prestação de serviços, passíveis de vedações 
determinadas pela legislação, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 

recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o 
regime de concessão, nos termos da legislação 
específica.  

(---) É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua 
bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 
características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável ou, ainda, 
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, 
previsto e discriminado no ato convocatório.  

(---) É vedado aos agentes públicos estabelecerem 
tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 
trabalhista ou previdenciária entre empresas 
brasileiras, podendo ser estabelecidas diferenças para 
os casos de empresas estrangeiras ou consórcios de 
empresas brasileiras e estrangeiras, sob análise e 
fundamentação. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) C - E - C. 
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41) Sobre adjudicação em licitações, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A adjudicação é o ato final do procedimento de 

licitação.  
(---) A adjudicação e a celebração do contrato são 

elementos semelhantes, praticados entre o vencedor 
da licitação e a Administração Pública.  

(---) A homologação é o que ocorre antes da adjudicação.  
 
a) C - C - C. 
b) E - E - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

42) Entre os atos administrativos, tem-se os chamados 
atos punitivos, pelos quais a administração pode impor 
diretamente sanções a seus servidores ou aos 
administrados em geral. Acerca dos atos punitivos, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. O ato punitivo pode ter fundamento no poder de polícia 

e no poder disciplinar. 
II. Uma penalidade disciplinar, como a suspensão aplicada 

ao servidor público, é um exemplo de ato punitivo 
interno. 

III. As sanções administrativas podem, em regra, ser 
diretamente aplicadas pela administração, sem 
necessidade de intervenção prévia do poder judiciário.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

43) A teoria da culpa objetiva constituiu o primeiro estágio 
da transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a 
responsabilidade objetiva. Diante dessa afirmação, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Surge a obrigação econômica de reparar o dano sofrido 

injustamente pelo particular, independentemente da 
existência de falta de serviço ou culpa do agente 
público.  

b) Basta a existência de evento danoso e do nexo causal 
para que surja a obrigação de a Administração Pública 
indenizar o particular.  

c) O dever de o Estado indenizar o dano sofrido pelo 
particular somente existe caso seja comprovada a 
existência de falta do serviço.  

d) O ônus da prova de culpa cabe sempre à 
Administração.  

 

44) Sobre contratos administrativos, em conformidade 
com ALEXANDRINO e PAULO, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Os contratos administrativos são contratos pessoais, 

celebrados intuito personae. 
(---) É possível a realização de subcontratação total ou 

parcial.  
 
a) C - E. 
b) E - C. 
c) C - C. 
d) E - E. 
  

Direito Civil 
  
45) Com base na Lei nº 10.406/2002 - Código Civil, a 
morte presumida poderá ser declarada, sem que haja a 
decretação de ausência: 
 
I. Se a pessoa estiver em perigo de vida, sendo provável 

ou não a morte, desde que o corpo não seja encontrado 
em dois anos. 

II. Se alguém desaparecido em campanha não for 
encontrado até dois anos após o término da guerra. 

III. Se for extremamente provável a morte de quem estava 
em perigo de vida. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

46) Com base na Lei nº 10.406/2002 - Código Civil, as 
associações são pessoas jurídicas de direito privado e são 
constituídas pela união de pessoas que se organizam 
para fins não econômicos. Sobre as associações, é 
CORRETO afirmar que, entre os associados: 
 
a) As obrigações são limitadas e os direitos são 

subsidiários. 
b) As obrigações são solidárias e os direitos limitados. 
c) Não há direitos e obrigações recíprocos. 
d) Não há direitos recíprocos, porém as obrigações são 

solidárias. 
 

47) Em relação ao direito das obrigações de que trata o 
Código Civil, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os 

seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá 
exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá 
o devedor resolver a obrigação. 

b) Os frutos percebidos até a tradição são do devedor, 
bem como os pendentes. 

c) A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo número. 
d) Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o 

devedor que recusar a prestação mesmo que imposta 
também ao credor. 

  



 
 

 

www.objetivas.com.br  8 
 

Direito Processual Civil 
  
48) Segundo a Lei nº 13.105/2015 - Código de Processo 
Civil, durante a sessão de julgamento de ação rescisória, 
depois da exposição da causa pelo relator, o presidente 
dará a palavra, a fim de sustentarem as suas razões, 
sucessivamente ao: 
 
a) Membro do Ministério Público, quando necessário, ao 

recorrido e ao recorrente, pelo prazo improrrogável de 
20 minutos. 

b) Membro do Ministério Público, quando necessário, ao 
recorrente e ao recorrido, pelo prazo improrrogável de 
10 minutos. 

c) Recorrido, ao recorrente e, quando necessário, ao 
membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável 
de 20 minutos. 

d) Recorrente, ao recorrido e, quando necessário, ao 
membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável 
de 15 minutos. 

 

49) De acordo com a Lei nº 13.105/2015 - Código de 
Processo Civil, o recurso interposto por um dos 
litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou 
opostos os seus interesses. Pode-se afirmar que ao acima 
disposto é atribuído o efeito: 
 
a) Devolutivo. 
b) Suspensivo. 
c) De cassação. 
d) Substitutivo da decisão recorrida. 
  

Direito do Trabalho 
  
50) Em conformidade com o Decreto-Lei nº 5.452/1943 - 
CLT, considera-se trabalho em regime de tempo parcial 
aquele cuja duração não exceda a determinados períodos 
na jornada de trabalho. Sobre esses períodos de trabalho, 
pode-se afirmar que se enquadra como regime de tempo 
parcial, respectivamente: 
 
a) A duração não excedente a 30 horas semanais, sem a 

possibilidade de horas suplementares semanais, ou 26 
horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de 
até seis horas suplementares semanais. 

b) A duração de 26 horas ou de 30 horas semanais, sem a 
possibilidade de acréscimo de horas suplementares 
semanais. 

c) A duração não excedente a 36 horas semanais, sem a 
possibilidade de horas suplementares semanais, ou 20 
horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de 
até seis horas suplementares semanais. 

d) A duração de 20 horas ou de 36 horas semanais, sem a 
possibilidade de acréscimo de horas suplementares 
semanais. 

 

51) Em conformidade com o Decreto-Lei nº 5.452/1943 - 
CLT, a duração normal do trabalho, para os empregados 
em qualquer atividade privada, não excederá de 8 horas 
diárias, desde que não seja fixado expressamente outro 
limite. Sobre a jornada de trabalho em regime de tempo 
parcial, pode-se afirmar que: 
 
a) Para os atuais empregados, a adoção do regime de 

tempo parcial será feita mediante opção manifestada 
perante a empresa, na forma prevista em instrumento 
decorrente de negociação coletiva. 

b) É considerado como trabalho em regime de tempo 
parcial aquele cuja duração não exceda a 36 horas 
semanais, sem a possibilidade de horas suplementares. 

c) O trabalho em regime de tempo parcial é aquele cuja 
duração não exceda a 20 horas semanais, com 
possibilidade de acréscimo de até 6 horas 
suplementares semanais. 

d) O salário a ser pago aos empregados sob o regime de 
tempo parcial será calculado com o adicional de 25% 
sob a hora trabalhada, em relação aos empregados que 
cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. 

  
Direito Processual do Trabalho 

  
52) De acordo com o Decreto-Lei nº 5.452/1943 - CLT, 
sobre o procedimento sumaríssimo, pode-se afirmar que: 
 
a) Os dissídios individuais cujo valor seja entre 40 a 60 

vezes o salário mínimo vigente na data da reclamação 
ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. 

b) A Administração Pública direta não poderá fazer parte 
do procedimento sumaríssimo, diferentemente das 
autarquias e fundações, para as quais o procedimento 
é permitido. 

c) Nas reclamações enquadradas no procedimento 
sumaríssimo, o pedido deve ser sempre certo e 
determinado, não sendo mais necessário indicar o valor 
correspondente ao pedido. 

d) Não se fará citação por edital, nas reclamações 
enquadradas no procedimento sumaríssimo, 
incumbindo ao autor a correta indicação do nome e 
endereço do reclamado. 

 

53) De acordo com o Decreto-Lei nº 5.452/1943 - CLT, 
ficam sujeitos ao procedimento sumaríssimo os dissídios 
individuais, cujo valor não exceda o do salário mínimo 
vigente na data do ajuizamento da reclamação em: 
 
a) 30 vezes. 
b) 40 vezes. 
c) 50 vezes. 
d) 60 vezes. 
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Direito Penal 
  
54) Consoante à Lei nº 9.605/1998, que trata das sanções 
às atividades lesivas ao meio ambiente, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade 

competente observará a gravidade do fato, tendo em 
vista os motivos da infração e suas consequências para 
a saúde pública e para o meio ambiente. 

II. A prestação de serviços à comunidade consiste na 
atribuição, ao condenado, de tarefas gratuitas junto a 
parques e jardins públicos e a unidades de 
conservação, e, no caso de dano da coisa particular, 
pública ou tombada, na restauração desta, se possível. 

III. As penas de interdição temporária de direito são a 
proibição de o condenado contratar com o poder 
público e de receber incentivos fiscais ou quaisquer 
outros benefícios, bem como de participar de licitações, 
pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e 
de três anos, no de crimes culposos. 

 
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

55) Conforme preceitua a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria 
da Penha, no atendimento à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da 

mulher em situação de violência doméstica e familiar 
no cadastro de programas assistenciais do governo 
municipal apenas.  

(---) O juiz assegurará à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, para preservar sua integridade 
física e psicológica, acesso prioritário à remoção 
quando servidora pública, integrante da Administração 
Direta ou Indireta. 

(---) O juiz assegurará à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, para preservar sua integridade 
física e psicológica, manutenção do vínculo 
trabalhista, quando necessário o afastamento do local 
de trabalho, por até doze meses. 

 
a) C - E - E. 
b) E - C - E. 
c) E - E - E. 
d) E - E - C. 
  

Direito Processual Penal 
  
56) Acerca do Juizado Especial Criminal, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Havendo representação ou tratando-se de crime de 

ação penal pública incondicionada, não sendo caso de 
arquivamento, o Ministério Público não poderá propor 
a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 
multas, a ser especificada na proposta. 

(---) Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada 
com base no termo de ocorrência, com dispensa do 
inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo 
de delito quando a materialidade do crime estiver 
aferida por boletim médico ou prova equivalente. 

(---) Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor 
para responder à acusação, após o que o juiz 
receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo 
recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas 
de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o 
acusado, se presente, passando-se imediatamente 
aos debates orais e, após, o termo da audiência será 
remetido ao Ministério Público. 

 
a) C - E - E. 
b) E - C - E. 
c) E - E - E. 
d) E - E - C. 
 

57) Em relação à execução penal de que trata a Lei 
nº 7.210/1984 - Lei de Execução Penal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. A execução penal tem por objetivo efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a harmônica integração 
social do condenado e do internado. 

II. A Lei nº 7.210/1984 aplicar-se-á igualmente ao preso 
provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou 
Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à 
jurisdição ordinária. 

III. Os condenados não poderão ser classificados segundo 
os seus antecedentes e sua personalidade para 
orientar a individualização da execução penal.  

 
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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Direito Tributário 
  
58) Analisar a sentença abaixo: 
 
Podemos definir que o sujeito ativo da obrigação tributária 
é a pessoa jurídica de direito público, titular da 
competência, para exigir seu cumprimento (1ª parte). 
Como as obrigações têm por objeto um dever de dar, 
fazer ou deixar de fazer, o sujeito passivo será a pessoa 
obrigada a tais prestações, ou seja, será a pessoa 
obrigada a pagar o tributo ou a penalidade pecuniária 
(2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

59) Em relação à anistia, analisar os itens abaixo: 
 
I. Por servir como impeditivo do procedimento 

administrativo de lançamento, a anistia está incluída 
como hipótese de exclusão do crédito tributário. 

II. É um benefício que somente pode abranger as 
infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que 
a concede, tendo em vista a limitação temporal para 
sua concessão. 

III. É consequência da anistia a permissão de lançamento 
das penalidades pecuniárias. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

60) Conforme a Lei Complementar nº 110/2006 - Código 
Tributário do Município, analisar os itens abaixo: 
 
I. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa vinculada. 

II. Considerando-se a obrigação tributária, fato gerador da 
obrigação acessória é qualquer situação que, na forma 
da legislação aplicável, imponha a prática ou a 
abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

III. A capacidade tributária passiva independe da 
capacidade civil das pessoas naturais; de achar-se a 
pessoa natural sujeita a medidas que importem 
privação ou limitação do exercício de atividades civis, 
comerciais ou profissionais, ou da administração direta 
de seus bens ou negócios; e de estar a pessoa jurídica 
regularmente constituída, bastando que configure uma 
unidade econômica ou profissional. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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