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Composição do Caderno Instruções

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 
maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum 
tipo de anotação de suas respostas.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital.

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do                   
envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Língua Portuguesa

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Conhecimentos Específicos 21 a 40

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ESTADO DE PERNAMBUCO
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Língua Portuguesa

Não o suficiente

Carla Dias

Sentado à mesa, cercado por tantos. Entende 
bem o que acontece ali, mas é experiente em 
enganar os próprios sentidos, mesmo não 
gostando dessa qualidade da qual não consegue 
se livrar. Vale-se dela sempre que a oportunidade 
se apresenta. É um talento. Um incômodo talento.

Permanece ali, os braços cruzados, a cabeça 
levemente inclinada, como se observasse o 
cenário que se estende além. 

Já conhece as manifestações que se 
alardeiam, durante esses encontros sociais. Na 
verdade, compôs uma canção, certa vez, com 
uma inquietante letra gerada de combinações de 
algumas delas: não cabe aqui, não serve para 
isso, não orna com aquilo, não é sua culpa, mas 
não vai dar certo.

É bom, só que não o suficiente. 
Não ser o suficiente é meio que o slogan da 

vida dele, alguém considerado nada suficiente, 
até mesmo quando transborda. Acostumou-se a 
ser visto dessa forma.

A tal canção tomou conta dele. É capaz 
de cantá-la de trás para frente, formar novos 
versos, bagunçar as palavras e, ainda assim, 
elas continuam ridiculamente cruéis. A melodia, 
não... Nela ele se recusa a mexer. Ela é a única 
beleza que reina plena nesse baile da saudade 
que acontece em seu dentro. Há ternura nessa 
afiada melodia, ela que é a única cria da qual ele 
não sente vergonha de ter trazido ao mundo.

Apegou-se a uma frase que escutou um alguém 
verbalizar, enquanto passava por ele, depois de 
um dia de inutilidades profissionais. “Equilibrar-se 
é saber se desequilibrar com elegância.” Achou 
aquilo de uma sabedoria profunda e profana. De 
uma dualidade revigorante, porque se considera 
equilibrado com a boca cheia de palavras 
engolidas, de mágoas salientes, de lamentos 
reverberantes. Daqueles que bufa, do nada, 
assustando a pessoa que dorme sentada ao lado, 
em alguma sala de espera da vida.

A elegância do desequilíbrio é o que mantém 
à mesa. Ninguém ali se importa de fato com ele, 
ou deseja escutar o que ele tem a dizer. Sabem 
seu nome, porque saber o nome oferece pompa, 
na hora de chamar o insignificante para o campo, 

e que ele batalhe pelos que significam. É como 
se chamassem um animal de estimação. Ele 
atende, rasteja-se, servil, até eles. Atende aos 
desejos desses sujeitos que acham que a própria 
dignidade mora na indignidade do outro. 

Os nada suficientes.
Estranhamente, essas pessoas significam 

para ele. Há algo de aprendizado nessa labuta 
de dissonantes inseguranças travestidas de 
hierarquia. Estranhamente, ele se alimenta da 
espera pelo dia em que, rebelde como jamais 
antes, ele se levantará e partirá dali, deles. 
Sumirá das vistas, das teias, das inseguranças 
desses significantes que não sabem significar 
sem desidentificar o outro.

Equilibrar-se ao desequilibrar-se com 
elegância, para ele, é combater, na singeleza do 
insignificante, uma diplomacia mimada, das que 
atendem a todos os clichês abrandadores de mal-
estar. Então, quando dão a vez a ele, permitem 
ao insuficiente se manifestar, ele sorri e se cala, 
enquanto rumina a ciência de que, sim, ele sabe 
que não é o suficiente, ao menos não para atender 
ao catálogo dos desejos impróprios. Porque acha 
de uma impropriedade sibilante ter de atender 
aos desejos alheios, enquanto sufoca os próprios. 

Ele sorri a certeza de que acontecerá o dia 
em que ele os reconhecerá, os desejos que vem 
diluindo em vulgares ironias, recebidas assim, 
embrulhadas em pequenas doses de falseada 
gentileza. O dia em que os libertará de uma 
polidez adquirida como proteção e os soltará no 
mundo, rebeldes e eletrizantes. Livres. 

E isso será o suficiente. Ele será o 
suficientemente corajoso para se despedir de 
seus apaixonantes flagelos. Desequilibradamente 
equilibrado, dará a vez a si.

Disponível em: <http://www.cronicadodia.com.br/2019/08/nao-o-suficien-
te-carla-dias.html>. Acesso em: 16 nov. 2019.

1. De acordo com a interpretação do texto, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O personagem descrito no texto só se 
considera o suficiente para compor letras 
de músicas. 

(B)  O personagem é rejeitado pela família e 
pelos amigos. 

(C)  O personagem sonha em sair de perto de 
pessoas que subjugam as outras para se 
sentirem melhores. 

(D)  O personagem é rebelde a ponto de devolver 
as ironias recebidas com comportamentos 
debochados.



3ADVOGADO

2. Considerando o conteúdo e a estrutura 
do texto, é possível afirmar que

(A)  é uma narração escolar, pois apresenta 
todos os elementos da narrativa, como 
conflito, complicações, clímax e desenlace.

(B)  é um relato autobiográfico, visto que 
apresenta aspectos da própria vida do 
narrador. 

(C)  é um artigo  de  opinião, haja  vista 
que se expõe  a  opinião do narrador 
sobre as  pessoas que  tornam as  
outras  insignificantes, devido à própria 
arrogância.  

(D)  é uma crônica, pois parte de uma situação 
comum, para refletir sobre o comportamento 
humano.

3. Analisando a qualidade do personagem 
descrito no texto, é possível caracterizá-
lo como

(A)  entusiasmado. 
(B)  esperançoso.
(C)  inconstante. 
(D)  frágil.

4. A palavra destacada em “Estranhamente, 
essas pessoas significam para ele. Há 
algo de aprendizado nessa labuta de 
dissonantes inseguranças travestidas 
de hierarquia.”, poderia ser substituída, 
sem alteração significativa de sentido no 
contexto em que se insere, por

(A)  exageradas.
(B)  diversas. 
(C)  possíveis.
(D)  desarmônicas.

5. O termo destacado em “[...] ele sabe que 
não é o suficiente [...]” é

(A)  um pronome relativo, pois refere-se ao termo 
anterior “ele”, a fim de não o repetir. 

(B)  uma conjunção explicativa, visto que inicia 
uma explicação sobre algo que o sujeito  
não compreendia.

(C)  uma conjunção integrante, a qual insere 
o complemento exigido pelo verbo 
“sabe”. 

(D)  uma conjunção coordenativa, pois une 
frases independentes.

6. Em relação à colocação dos pronomes 
oblíquos, assinale a alternativa correta.

(A)  Em “Vale-se dela sempre que a oportunidade 
se apresenta.”, o pronome “se” poderia ser 
utilizado antes do verbo “vale” e ainda assim 
atenderia à norma culta. 

(B)  Em “Ele atende, rasteja-se, servil, até eles.”, 
o pronome “se” deveria ser colocado antes 
do verbo “rasteja”.

(C)  Em “Ele será o suficientemente corajoso 
para se despedir de seus apaixonantes 
flagelos.”, o pronome “se” não poderia ser 
utilizado após o verbo “despedir”, pois ele 
está no infinitivo.

(D)  Em “Nela ele se recusa a mexer.”, o 
pronome “se” poderia ser colocado após o 
verbo “recusa”, formando “recusa-se”, visto 
que o sujeito da frase está explícito.

7. Assinale a alternativa que apresenta 
uma conjunção ou locução conjuntiva 
com a mesma função da destacada em 
“De uma dualidade revigorante, porque 
se considera equilibrado com a boca 
cheia de palavras engolidas, de mágoas 
salientes, de lamentos reverberantes.”.

(A)  Haja vista que. 
(B) Ainda que. 
(C)  Contudo. 
(D)  Quando.

8. Assinale a alternativa que apresenta 
o motivo pelo qual as vírgulas foram 
utilizadas em “Sumirá das vistas, 
das teias, das inseguranças desses 
significantes que não sabem significar 
sem desidentificar o outro.”.

(A)  Para isolar um adjunto adverbial deslocado 
do fim da oração.

(B)  Para separar elementos com a mesma 
função sintática.

(C)  Para isolar um aposto explicativo. 
(D)  Para separar orações independentes.
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9. Sobre as funções morfológicas das 
palavras, assinale a alternativa correta.

(A)  Em “Não ser o suficiente é meio que o slogan 
da vida dele [...]”, o termo em destaque é 
um advérbio que indica intensidade. 

(B)  Em “Apegou-se a uma frase que escutou um 
alguém verbalizar [...]”, o termo destacado é 
um artigo que indica gênero feminino. 

(C)  Em “É capaz de cantá-la de trás para frente 
[...]”, o termo em destaque é uma conjunção, 
pois une as orações.

(D)  Em “Desequilibradamente equilibrado, 
dará a vez a si.”, o termo destacado é um 
advérbio que indica modo.

10. São palavras acentuadas graficamente 
pelo mesmo motivo:

(A)  até e só. 
(B)  elegância e cantá-la. 
(C)  até e clichês. 
(D)  única e dará.

Raciocínio Lógico

11. Em questões de raciocínio lógico, são 
utilizadas proposições, que são frases 
que podem ser julgadas como verdadeiras 
(V) ou falsas (F), mas não como ambas. 
Assim, assinale a alternativa que 
apresenta uma proposição. 

(A) Redija um texto. 
(B) A soma das idades de duas pessoas. 
(C) Neymar Jr. fez 10 gols para o time do 

Barcelona. 
(D) Qual o percentual de aumento no salário 

mínimo nos últimos dois anos? 
  
12. Considere a seguinte proposição 

condicional: “Se gosto de Matemática, 
então gosto de Química”. Por definição, 
a negação dessa proposição condicional 
será dada por 

 (A) “Ou gosto de Matemática ou não gosto de 
Química.” 

(B) “Gosto de Matemática e não gosto de 
Química.” 

(C) “Gosto de Matemática e gosto de Química.” 
(D) “Gosto de Química se, e somente se, gosto 

de Matemática”. 
 

13. Considere os conjuntos                                                                          
M = {1, 3, 5, 8, x}, N = { 2, 4, 10 ,12, y}.                                                                              
Se M ∩ N = {10, 3}, em que  x e y são 
números naturais distintos, então é 
correto afirmar que 

(A) x = 10. 
(B) y = 5.
(C) x = 3. 
(D) y = 10.
 
14. Em uma enquete com 300 pessoas, tem-

se os seguintes resultados: 

• 30% utilizam a operadora de                    
telefonia A; 

• 45% utilizam a operadora de                  
telefonia B; 

• 25% utilizam a operadora de                      
telefonia C. 

Sabendo que cada uma dessas pessoas 
utiliza somente uma operadora de 
telefonia, então o total de pessoas que 
utiliza a operadora de telefonia A ou a 
operadora de telefonia C é igual a 

(A) 225. 
(B) 165. 
(C) 180.
(D) 150. 
 

15. Uma pessoa estabeleceu que, a cada dia, 

deveria ler 30 páginas de um livro. Após 

10 dias, essa pessoa descobriu que leu 

apenas  do total esperado para esse 

período de tempo. Dessa forma, o total de 

páginas do livro lidas por essa pessoa, 

nesses 10 dias, é igual a 
(A) 220. 
(B) 180. 
(C) 200. 
(D) 140. 
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16. Dois prédios, A e B, possuem 27 e 36 
andares, respectivamente. A razão entre 
a altura do prédio A com a altura do prédio 
B, nessa ordem, será representada pela 
seguinte fração irredutível: 

(A) 

(B)  

(C)  

(D) 

 

17. Uma cidade possui uma população 

estimada em 120.000 habitantes. Essa 

população pode ser separada em três 

grupos, A, B ou C, segundo critérios 

pré-estabelecidos. Se  
 

 dessa                            

população está no grupo A,  da 

população está no grupo B e o restante 

está no grupo C, então a porcentagem do 

número de habitantes dessa população 

que está no grupo C é igual a 
(A) 0,6. 
(B) 0,5.
(C) 0,4. 
(D) 0,3.
 

18. Um trabalhador recebe um salário                   
mensal igual a R$ 1.500,00. A terça parte 
desse salário é utilizada para pagar o 
aluguel e R$ 200,00 são utilizados na 
compra de vale transporte. Dessa forma, 
a fração irredutível desse salário que 
sobra para outras despesas é igual a 

 

(A) 

(B)  

(C) 

(D) 
  
 
19. Um produto que inicialmente custava                         

R$ 140,00 sofreu dois aumentos 
sucessivos de 20% e 60% sobre o preço 
inicial. Em seguida, esse novo preço 
sofreu um desconto de 50%, obtendo-
se o preço final desse produto. Dessa   
forma, a diferença entre o preço inicial 
e o preço final desse produto, nessa 
ordem, é igual a 

(A) R$ 12,80. 
(B) R$ 7,40. 
(C) R$ 9,20. 
(D) R$ 5,60. 
 
20. Considere seis números inteiros 

positivos, distintos e não nulos, 
identificados cada um com uma das 
letras A, B, C, D, E e F. Existe uma relação 
entre esses números através de uma 
operação matemática e os resultados de 
cada relação estão sendo mostrados no 
quadro a seguir: 

 D E F 
A 5 6 7 
B 6 7 8 
C 7 8 9 

Assim, por exemplo, o número 
A relacionado com o número D,                                           
resulta em 5. 
Determinados os valores dos números 
A, B, C, D, E e F, é correto afirmar que a 
soma desses números é igual a 

(A)  17. 
(B)     19. 
(C) 21. 
(D) 23.
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Conhecimentos Específicos

21. Referente à Constituição Federal de 
1988, assinale a alternativa correta. 

(A) Ao Conselho Nacional de Justiça compete 
rever, de ofício ou mediante provocação, os 
processos disciplinares de juízes e membros 
de tribunais julgados há menos de um ano.

(B) Nos tribunais com número superior a vinte 
e três julgadores, poderá ser constituído 
órgão especial, com o mínimo de onze e 
o máximo de vinte e três membros, para 
o exercício das atribuições administrativas 
e jurisdicionais delegadas da competência 
do tribunal pleno, provendo-se metade das 
vagas por antiguidade e a outra metade por 
eleição pelo tribunal pleno.

(C) Compete ao Supremo Tribunal Federal 
processar e julgar, originariamente, os 
mandados de segurança e os habeas 
data contra ato de Ministro de Estado, dos 
Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica ou do próprio Tribunal.

(D) Lei complementar, de iniciativa do Conselho 
Nacional de Justiça, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura.

 
22. Assinale a alternativa correta 

considerando as disposições 
constitucionais acerca do processo 
legislativo. 

(A) No que concerne às leis delegadas, a 
delegação ao Presidente da República 
terá a forma de resolução do Congresso 
Nacional, que especificará seu conteúdo e 
os termos de seu exercício.

(B) O veto será apreciado em sessão 
unicameral, dentro de trinta dias a contar de 
seu recebimento, só podendo ser rejeitado 
pelo voto da maioria absoluta dos Deputados 
e Senadores.

(C) Prorrogar-se-á uma única vez por igual 
período a vigência de medida provisória que, 
no prazo de quarenta e cinco dias, contado 
de sua publicação, não tiver a sua votação 
encerrada nas duas Casas do Congresso 
Nacional.

(D) É vedada a reedição, na mesma legislatura, 
de medida provisória que tenha sido 
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia 
por decurso de prazo.

 

23. Assinale a alternativa correta tendo em 
vista a Constituição Federal de 1988. 

(A) Para a composição das Câmaras Municipais, 
será observado o limite máximo de 21 (vinte 
e um) Vereadores, nos Municípios de mais 
de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes 
e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes.

(B) O total da despesa com a remuneração 
dos Vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de sete por cento da receita do 
Município.

(C) A Câmara Municipal não gastará mais de 
sessenta por cento de sua receita com 
folha de pagamento, incluído o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores.

(D) Compete aos Municípios manter, com a 
cooperação técnica e financeira da União e 
do Estado, programas de educação infantil 
e de ensino superior. 

24. Consoante às disposições legais acerca 
da ação popular e da ação civil pública, 
assinale a alternativa correta. 

(A) A sentença que concluir pela procedência 
da ação popular está sujeita ao duplo grau 
de jurisdição, não produzindo efeito senão 
depois de confirmada pelo tribunal.

(B) No que tange à ação popular, caso 
decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da 
publicação da sentença condenatória de 
segunda instância, sem que o autor ou 
terceiro promova a respectiva execução, 
o representante do Ministério Público a 
promoverá nos 30 (trinta) dias seguintes, 
sob pena de falta grave.

(C) Havendo condenação em dinheiro na 
ação civil pública, a indenização pelo dano 
causado reverterá a um fundo gerido pelo 
Ministério Público, sendo seus recursos 
destinados a investimentos em saúde, 
educação e no combate à corrupção. 

(D) Não será cabível ação civil pública para 
veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – ou 
outros fundos de natureza institucional cujos 
beneficiários podem ser individualmente 
determinados.
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25. No tocante ao mandado de injunção e ao 
mandado de segurança coletivo, assinale 
a alternativa correta. 

(A) O mandado de segurança coletivo não induz 
litispendência para as ações individuais, mas 
os efeitos da coisa julgada não beneficiarão 
o impetrante a título individual se não 
requerer a desistência de seu mandado 
de segurança no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da ciência comprovada da 
impetração da segurança coletiva.

(B) No mandado de segurança coletivo, a liminar 
só poderá ser concedida após a audiência 
do representante judicial da pessoa jurídica 
de direito público, que deverá se pronunciar 
no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

(C) Estará prejudicada a impetração   do   
mandado de injunção se a norma 
regulamentadora for editada antes da 
decisão, caso em que o processo será 
extinto com resolução de mérito.

(D) Em relação ao mandado de injunção, a 
norma regulamentadora superveniente 
produzirá efeitos ex tunc em relação aos 
beneficiados por decisão transitada em 
julgado.

26. A respeito dos atos administrativos, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Tendo como referência a Lei de Ação 
Popular, são 05 (cinco) os requisitos do 
ato administrativo: competência, finalidade, 
forma, motivo e autoexecutoriedade. 

(B) Será permitida, em caráter excepcional e por 
motivos relevantes devidamente justificados, 
a avocação temporária de competência 
atribuída a órgão hierarquicamente superior 
ou inferior.

(C) A circular é ato administrativo individual 
que estipula ordens e determinações 
internas e estabelece normas que geram 
direitos ou obrigações internas a indivíduos 
específicos.

(D) Quanto à formação, os atos administrativos 
podem ser divididos em simples, compostos 
ou complexos, sendo que estes últimos são 
formados pela soma de vontades de órgãos 
públicos independentes, em mesmo nível 
hierárquico, constituindo a aposentadoria 
de servidor público exemplo de ato 
administrativo complexo.

 

27. Assinale a alternativa correta de 
acordo com a Lei nº 11.107/05 (Lei dos 
Consórcios Públicos).

(A) O contrato de consórcio público será 
celebrado com a ratificação, mediante 
decreto, do protocolo de intenções.

(B) A ratificação realizada após 01 (um) ano 
da subscrição do protocolo de intenções 
dependerá de homologação da assembleia 
geral do consórcio público.

(C) A União somente participará de consórcios 
públicos em que também façam parte todos 
os Estados em cujos territórios estejam 
situados os Municípios consorciados.

(D) Os entes consorciados somente entregarão 
recursos ao consórcio público mediante 
contrato de programa.

 
28. Considerando a Lei nº 12.527/11, que 

regula o acesso a informações, analise 
as assertivas e  assinale a alternativa 
que aponta as corretas.

I. É dever dos órgãos e entidades                           
públicas promover, desde que a 
requerimento, a divulgação em local 
de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas.

II. São vedadas quaisquer exigências 
relativas aos motivos determinantes da 
solicitação de informações de interesse 
público.

III. No caso de indeferimento de acesso a 
informações ou às razões da negativa 
do acesso, poderá o interessado interpor 
recurso contra a decisão no prazo de 10 
(dez) dias a contar da sua ciência.

IV. A informação em poder dos órgãos e 
entidades públicas, observado o seu teor 
e em razão de sua imprescindibilidade 
à segurança da sociedade ou do 
Estado, poderá ser classificada como 
ultrassecreta, secreta ou reservada.

(A)  Apenas I e II.
(B)  Apenas II e III.
(C)  Apenas III e IV.
(D)  Apenas II, III e IV. 
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29. Assinale a alternativa correta segundo                 
a Lei nº 8.666/93.

(A) Os membros das Comissões de licitação 
responderão subsidiariamente por todos 
os atos praticados pela Comissão, salvo 
se a posição individual divergente estiver 
devidamente fundamentada e registrada 
em ata lavrada na reunião em que tiver sido 
tomada a decisão.

(B) A investidura dos membros das Comissões 
permanentes não excederá a 1 (um) ano, 
vedada a recondução da totalidade de 
seus membros para a mesma comissão no 
período subsequente.

(C) Aquele que impede a realização de               
qualquer ato de procedimento licitatório   
está sujeito à pena de reclusão, de                                                                                     
06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa. 

(D) Tomada de preços é a modalidade de 
licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento 
até o penúltimo dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação.

 
30. Conforme a Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro (Decreto-Lei                                                                                     
nº 4.657/42), assinale a alternativa 
correta. 

(A) A lei começa a vigorar em todo o país 
45 (quarenta e cinco) dias depois de 
oficialmente promulgada, salvo disposição 
em contrário.

(B) A obrigatoriedade da lei brasileira, nos 
Estados estrangeiros, quando admitida, 
se inicia 90 (noventa) dias depois de 
oficialmente promulgada.    

(C) A lei nova, que estabeleça disposições 
gerais ou especiais a par das já existentes, 
não revoga nem modifica a lei anterior.

(D) Salvo disposição em contrário, a lei revogada 
se restaura por ter a lei revogadora perdido 
a vigência.

 
31. No que concerne ao Código Civil de  

2002, assinale a alternativa correta.
(A) Pode ser declarada a morte presumida, 

sem decretação de ausência, se alguém, 
desaparecido em campanha ou feito 
prisioneiro, não for encontrado até três anos 
após o término da guerra.

(B) Quando a lei dispuser que determinado ato 
é anulável, sem estabelecer prazo para 
pleitear-se a anulação, será este de quatro 
anos, a contar da data da conclusão do ato.

(C) A incapacidade relativa de uma das partes 
não pode ser invocada pela outra em 
benefício próprio, nem aproveita aos co-
interessados capazes, salvo se, neste 
caso, for indivisível o objeto do direito ou da 
obrigação comum.

(D) É anulável o negócio jurídico quando tiver 
por objetivo fraudar lei imperativa. 

 
32. Assinale a alternativa correta tendo em 

vista as disposições do Novo Código de 
Processo Civil. 

(A) Lavrado o acórdão, sua ementa será 
publicada no órgão oficial no prazo de 15 
(quinze) dias.

(B) O relator ou outro juiz que não se considerar 
habilitado a proferir imediatamente seu voto 
poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 
10 (dez) dias, após o qual o recurso será 
reincluído em pauta para julgamento na 
sessão seguinte à data da devolução.

(C) O direito à rescisão se extingue em 03 (três) 
anos contados do trânsito em julgado da 
última decisão proferida no processo.

(D) Instaurado o incidente de resolução de 
demandas repetitivas, este será julgado no 
prazo de 02 (dois) anos e terá preferência 
sobre os demais feitos, ressalvados os que 
envolvam réu preso e os pedidos de habeas 
corpus.

 
33. Com relação ao Novo Código de            

Processo Civil, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Não se fará a citação, salvo para evitar 
o perecimento do direito, de noivos, nos 
03 (três) primeiros dias seguintes ao 
casamento.

(B) Será cancelada a distribuição do feito se a 
parte, intimada na pessoa de seu advogado, 
não realizar o pagamento das custas e 
despesas de ingresso em 30 (trinta) dias.

(C) Realizado o saneamento, as partes têm o 
direito de pedir esclarecimentos ou solicitar 
ajustes, no prazo comum de 15 (quinze) 
dias, findo o qual a decisão se torna estável.

(D) O número de testemunhas arroladas não 
pode ser superior a 10 (dez), sendo 02 
(duas), no máximo, para a prova de cada 
fato.
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34. Referente ao Novo Código de Processo 
Civil, assinale a alternativa correta. 

(A) Indeferida a petição inicial, o autor poderá 
apelar, facultado ao juiz, no prazo de 10 
(dez) dias, retratar-se.

(B) O autor deverá indicar, na petição inicial, 
seu desinteresse na autocomposição, e o 
réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada 
com 05 (cinco) dias de antecedência, 
contados da data da audiência.

(C) Quando na sentença houver uma parte 
líquida e outra ilíquida, ao credor, é lícito 
promover simultaneamente a execução 
daquela e, nos mesmos autos, a liquidação 
desta.

(D) A Fazenda Pública será intimada na pessoa 
de seu representante judicial, por carga, 
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, 
no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 
autos, impugnar a execução.

35. Acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LC nº 101/00), assinale a alternativa 
correta. 

(A) Não integram a dívida pública consolidada 
as operações de crédito de prazo inferior a 
doze meses cujas receitas tenham constado 
do orçamento.

(B) O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do 
Ministério Público, no mínimo vinte dias 
antes do prazo final para encaminhamento 
de suas propostas orçamentárias, os 
estudos e as estimativas das receitas 
para o exercício subsequente, inclusive da 
corrente líquida, e as respectivas memórias 
de cálculo. 

(C) Considera-se obrigatória de caráter 
continuado a despesa corrente derivada de 
lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação 
legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios.

(D) Salvo mediante lei complementar, não 
poderão ser utilizados recursos públicos, 
exceto de operações de crédito, para 
socorrer instituições do Sistema Financeiro 
Nacional, ainda que mediante a concessão 
de empréstimos de recuperação ou 
financiamentos para mudança de controle 
acionário.

 

36. Assinale a alternativa INCORRETA tendo 
em vista o Sistema Tributário Nacional.  

(A) Cabe à lei complementar dispor sobre 
conflitos de competência, em matéria 
tributária, entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, bem como 
regular as limitações constitucionais ao 
poder de tributar. 

(B) As taxas não poderão ter base de cálculo 
própria de impostos.

(C) A lei poderá atribuir a sujeito passivo 
de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou 
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 
posteriormente, assegurada a imediata 
e preferencial restituição da quantia 
paga, caso não se realize o fato gerador 
presumido.

(D) Ao IPTU, de competência dos Municípios, 
é vedado possuir alíquotas diferentes de 
acordo com a localização e o uso do imóvel.

 
37. Considerando o Código Tributário 

Nacional, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A competência tributária é indelegável, 
salvo atribuição das funções de arrecadar 
ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas 
em matéria tributária, conferida por uma 
pessoa jurídica de direito público a outra.

(B) As taxas cobradas pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a 
utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e indivisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição.

(C) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por 
fato gerador uma situação independente 
de qualquer atividade estatal específica, 
relativa ao contribuinte.

(D) A contribuição de melhoria cobrada pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, é instituída para 
fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária, tendo como 
limite total a despesa realizada e como 
limite individual o acréscimo de valor que da 
obra resultar para cada imóvel beneficiado.
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38. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s) 
segundo o Código Tributário Nacional. 

I.  A obrigação acessória, pelo simples 
fato da sua inobservância, converte-se 
em obrigação principal relativamente à 
penalidade pecuniária.

II. Sujeito passivo da obrigação é a 
pessoa jurídica de direito público, 
titular da competência para exigir o seu 
cumprimento.

III. A capacidade tributária passiva 
independe da capacidade civil das 
pessoas naturais.

IV. A retificação da declaração por iniciativa 
do próprio declarante, quando vise 
reduzir ou excluir tributo, só é admissível 
mediante comprovação do erro em que 
se funde, ainda que depois de notificado 
o lançamento.

(A)  Apenas I.
(B)  Apenas I e III.
(C)  Apenas II e IV.
(D)  Apenas III e IV. 

39. Assinale a alternativa INCORRETA 
segundo as normas da CLT. 

(A) A testemunha que for parente até o 
terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo 
de qualquer das partes não prestará 
compromisso e seu depoimento valerá 
como simples informação.

(B) No procedimento sumaríssimo, as 
testemunhas, até o máximo de duas para 
cada parte, comparecerão à audiência de 
instrução e julgamento independentemente 
de intimação.  

(C) A interposição de recurso para o Supremo 
Tribunal Federal prejudica a execução do 
julgado.   

(D) Da decisão denegatória dos embargos 
caberá agravo, no prazo de 8 (oito) dias.

 
40. Um servidor público municipal exigiu 

para si, em razão de sua função, vantagem 
indevida. Na situação hipotética acima, 
esse servidor cometeu o crime de

(A)  concussão.
(B)  prevaricação.
(C)  peculato.
(D)  corrupção passiva.
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