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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

“O Medo e o Encanto dos Automóveis”.  

Em 1900, em alguns países não havia um carro 

sequer. A maior parte das estradas que ligava 

as grandes cidades não era apropriada para um 

veículo que viajava a 30 quilômetros por hora 

e os motores dos primeiros carros costumavam 

apresentar defeitos. Muitos deles consumiam, 

na verdade, mais água do que gasolina e os 

motoristas, ao subirem uma ladeira, 

frequentemente viam, bem na sua frente, um 

jato de vapor – era a água em ebulição no 

radiador. Os carros não eram projetados para 

serem usados à noite, exceto em cidades com 

bastante iluminação, pois os faróis, que 

usavam querosene, não clareavam o suficiente. 

As mulheres raramente dirigiam, pois, para 

isso, era preciso força física e conhecimento de 

mecânica. Os frágeis pneus dos carros 

costumavam furar nas estradas rurais, às vezes 

por causa de um espinho, de um cravo de 

ferradura ou de pedaços pontudos de metal ou 

vidro. Substituir o pneu pelo estepe era um 

trabalho pesado e sujo. Até para dar a partida 

do motor uma manivela tinha de ser 

penosamente girada à mão. Se houvesse uma 

contraexplosão, a manivela saía de controle e 

podia facilmente quebrar o braço de quem a 

girava. Mas cada vez mais as mulheres 

pensavam em dirigir. Para se proteger nessa 

aventura, cuidadosamente escolhiam chapéu, 

luvas e capa. Sabiam que, no fim de uma 

viagem, teriam de pentear novamente os 

cabelos e arrumar as roupas, por causa do 

vento e da poeira que penetravam no 

automóvel. (BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve 

História do Século XX. São Paulo: 

Fundamento, 2011, p. 102).    

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I - No ano de 1900, a maioria dos países já 

tinha veículos automotores.  

II – Os primeiros veículos automotores 

surgiram na década de 1840.  

III – Os primeiros veículos automotores eram 

considerados seguros, uma vez que eram 

produzidos em pequena escala.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.   

QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Os primeiros veículos automotivos foram 

elaborados apenas para mulheres de 

considerável estatura.  

II – Os primeiros veículos automotivos eram 

difíceis de serem conduzidos.  

III – As estradas, no começo do século XX, 

eram difíceis de serem percorridas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.   

QUESTÃO 03 

A palavra “frequentemente”, utilizada pelo 

autor na linha 9 do texto, possui a seguinte 

classificação gramatical:  

(A) adjetivo.  

(B) advérbio.  

(C) preposição.  

(D) artigo.  

(E) gerúndio do verbo “frequentar”.  
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QUESTÃO 04 

Na oração, “Mas cada vez mais as mulheres 

pensavam em dirigir (...)”, o verbo “pensar” 

está conjugado no seguinte tempo verbal:  

(A) pretérito perfeito.  

(B) pretérito imperfeito.  

(C) pretérito mais-que-perfeito.  

(D) pretérito quase perfeito.  

(E) pretérito do presente.    

 

QUESTÃO 05 

Qual dos verbos a seguir pode ser considerado 

sinônimo de “pentear”? 

(A) enxugar.  

(B) desemaranhar.  

(C) encurtar.  

(D) alongar.  

(E) arrepiar.  

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Em uma determinada empresa siderúrgica 

trabalham atualmente 1.250 funcionários. Com 

o aumento da demanda de serviço, o diretor 

resolveu aumentar o quadro de funcionários 

em 20%. Dessa forma, qual será o número de 

funcionários após referida contratação? 

(A) 1.450. 

(B) 1.480.  

(C) 1.500.  

(D) 1.520.  

(E) 1.550.    

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

Dez caminhões transportam 200 caixas de 

produtos perecíveis em 18 dias, trabalhando 8 

horas. Quantas caixas serão transportadas em 

15 dias, por seis caminhões, trabalhando 6 

horas por dia?  

(A) 60.  

(B) 65. 

(C) 70.  

(D) 75.  

(E) 80.  

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa que apresenta o MMC de 

3, 4 e 6:  

(A) 10. 

(B) 12.  

(C) 14. 

(D) 16. 

(E) 18.  

QUESTÃO 09 

Uma impressora, trabalhando 8 horas por dia, 

durante 10 dias, imprime 7.500 páginas. 

Quantas horas por dia essa impressora deve 

funcionar para que possa imprimir 6.000 

páginas em 4 dias?  

(A) 10 horas.  

(B) 12 horas.  

(C) 14 horas.  

(D) 16 horas.  

(E) 18 horas.  

QUESTÃO 10 

Na Secretaria de Saúde de um determinado 

município trabalham 280 funcionários, sendo 

210 concursados e 70 comissionados. Calcule 

a porcentagem dos servidores não 

concursados: 

(A) 20%.  

(B) 25%.  

(C) 30%.  

(D) 35%.  

(E) 40%.   
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ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

O Presidente Jair Bolsonaro adotou uma 

importante medida no que se refere ao horário 

de verão, que consiste no(a).  

(A) extinção do horário de verão.  

(B) adiantamento de 2 horas no horário de 

verão.  

(C) atraso de 2 horas no horário de verão.  

(D) transferência do início do horário de verão 

para o mês de novembro.  

(E) transferência do horário de verão para o 

mês de dezembro.  

 

QUESTÃO 12 

No mês de abril de 2019, uma balsa colidiu 

com uma ponte, causando severos prejuízos à 

população local. Assinale a alternativa que 

aponta corretamente o nome do Estado onde tal 

fato ocorreu:  

(A) Paraná.  

(B) Sergipe.  

(C) Amazonas.  

(D) Acre.  

(E) Pará.   

 

QUESTÃO 13 

Como se sabe, os Estados Unidos e a China 

encontram-se em situação de conflito 

comercial. Uma das consequências dessa 

situação envolve diretamente a produtora de 

tecnologia chinesa, fabricante de celulares: 

Trata-se da empresa:  

(A) Motorola.  

(B) LG.  

(C) Samsung.  

(D) Nokia.  

(E) Huawei.  

 

QUESTÃO 14 

No dia 13 de junho de 2019, o Presidente Jair 

Bolsonaro demitiu o Ministro da Secretaria de 

Governo. Assinale a alternativa que apresenta 

o nome de tal funcionário:  

(A) Carlos Alberto dos Santos Cruz. 

(B) Gustavo Bebbiano.  

(C) Onyx Lorenzoni.  

(D) Tereza Cristina.  

(E) Osmar Terra.  

 

   QUESTÃO 15 

No mês de maio de 2019, a Índia, um dos 

países mais populosos do mundo, realizou 

eleições para primeiro ministro, da qual 

participaram cerca de 900 milhões de eleitores. 

Assinale o nome do candidato vencedor dessa 

eleição:  

(A) Narendra Modi.  

(B) Rahul Gandhi.  

(C) Amit Shan.  

(D) Mamata Banerjee.  

(E) Yodi Adityanath. 

 

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

Em se tratando do sistema operacional 

Windows 7, ao configurar o mouse para o 

modo “Clique Simples” para selecionar uma 

pasta no Windows Explorer, o usuário deve 

efetuar a seguinte atividade:  

(A) clicar três vezes com o mouse sobre a 

pasta.  

(B) apontar o mouse sobre a pasta e esperar 

alguns segundos.  

(C) clicar uma vez com o mouse sobre a pasta 

e concluir com redefinição.  

(D) reiniciar o computador e instalar o mouse 

novamente.  

(E) apontar o mouse e pressionar a letra “T”. 
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QUESTÃO 17 

No que se refere ao MS Word 2010, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – As quebras de seção modificam a 

formatação de um texto para que seja exibido 

em várias colunas.  

II – A quebra de página dá início a uma nova 

página a partir da posição atual do cursor.  

III – Se um documento possuir 6 (seis) páginas, 

a seleção de impressão 1-3;2 imprimirá um 

total de 4 páginas. 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 18 

Em se tratando de MS Power Point 2010, que 

nome se dá ao modo de apresentação que 

possibilita a visualização de anotações?  

(A) Modo de Visualização Imediata.  

(B) Modo de Visualização Direta.  

(C) Modo de Visualização Ininterrupta.  

(D) Modo de Exibição Constante.  

(E) Modo de Exibição do Apresentador.  

 

QUESTÃO 19 

Em se tratando de MS Power Point 2010, 

assinale a alternativa que apresenta a guia e o 

grupo em que se localiza o ícone “Verificar 

Ortografia”:  

(A) Página Inicial – Ajustes de Formato.  

(B) Revisão – Revisão de Texto.  

(C) Página Inicial – Modificações Sistêmicas.  

(D) Página Inicial – Modificação Simétrica.  

(E) Design – Revisão de Conteúdo.  

 

 

QUESTÃO 20 

Em se tratando de MS Excel 2010, qual das 

alternativas abaixo apresenta uma referência 

relativa para a célula A2, sem uma 

configuração padrão? 

(A) =Ahp 

(B) =Ass 

(C) =A2 

(D) =rB 

(E) = At2  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

No que se refere às competências dos 

Municípios estabelecidas na Constituição 

Federal de 1988, pode-se afirmar que seria 

inconstitucional a Lei Municipal que: 

(A) impedisse a instalação de estabelecimentos 

comerciais do mesmo ramo em uma 

determinada área.  

(B) fixasse o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais, não abrangendo 

as agências bancárias.  

(C) instituísse contribuição para o custeio do 

serviço de iluminação pública.  

(D) desvinculasse o reajuste dos servidores 

públicos municipais dos índices federais de 

correção monetária.  

(E) estabelecesse alíquotas progressivas para o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

destinadas a assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade urbana.  

QUESTÃO 22 

No que se refere aos direitos políticos, assinale 

a alternativa correta:  

(A) A nacionalidade brasileira é condição de 

elegibilidade.  

(B) O militar alistável é inelegível.  

(C) Os analfabetos possuem capacidade 

eleitoral ativa e passiva.  

(D) A improbidade administrativa é causa de 

perda dos direitos políticos.  

(E) A incapacidade civil absoluta não afeta o 

gozo dos direitos políticos.  
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QUESTÃO 23 

No que se refere ao crime de prevaricação (CP, 

art. 319), assinale a alternativa correta:  

(A) Para a configuração do delito, exige-se o 

dolo específico consistente na satisfação de 

interesse ou sentimento pessoal.  

(B) Basta que o funcionário público exija para 

si ou para outrem vantagem indevida.  

(C) Basta que o funcionário público satisfaça 

interesse alheio.  

(D) Para a configuração do crime de 

prevaricação não há necessidade de satisfazer 

interesse ou sentimento pessoal.   

(E) Basta que o funcionário público retarde ou 

deixe de praticar indevidamente ato de ofício, 

ou praticá-lo contra disposição expressa de lei.  

   

QUESTÃO 24 

Se o prefeito de um determinado município 

cometer um crime comum, a Constituição 

Federal de 1988 estabelece que ele deverá ser 

julgado pelo(a):  

(A) Vara Comum do Município onde foi 

praticado o delito.  

(B) Tribunal de Justiça do respectivo Estado. 

(C) Superior Tribunal de Justiça.  

(D) Juntas Políticas Independentes.  

(E) Supremo Tribunal Federal.  

QUESTÃO 25 

“Deixar o funcionário, por indulgência, de 

responsabilizar subordinado que cometeu 

infração no exercício do cargo ou, quando lhe 

falte competência, não levar o fato ao 

conhecimento da autoridade competente”.  

A descrição acima refere-se ao crime de:  

(A) corrupção ativa.  

(B) prevaricação.  

(C) condescendência criminosa.  

(D) corrupção passiva.  

(E) peculato incomum.  

QUESTÃO 26 

No que se refere à Constituição Federal, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Os partidos políticos são pessoas jurídicas 

de direito público cuja personalidade jurídica 

se dá por consumada após o registro de seus 

estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.  

II – A convocação de plebiscito é de 

competência privativa da Câmara dos 

Deputados.  

III – No Brasil, o alistamento eleitoral depende 

da iniciativa da autoridade judicial eleitoral, 

que deve comunicar ao cidadão que ele está 

apto a exercer sua capacidade eleitoral ativa 

por preencher os requisitos exigidos.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 

QUESTÃO 27 

Como se sabe, os negócios jurídicos são 

divididos em três campos de análise: 

existência, validade e eficácia. Sobre o tema, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Condição, termo e encargo são elementos 

de eficácia que se classificam como acidentais 

ou facultativos.  

II – A manifestação de vontade contaminada 

por coação autoriza a declaração de 

inexistência do negócio jurídico, uma vez que 

a vontade integra o campo da existência.  

III – A forma do contrato constitui elemento de 

validade. Nessa esteira, se um contrato exigir 

forma escrita em instrumento público, e esta 

exigência não for observada, fadado está o 

negócio à declaração de anulação.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  
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 QUESTÃO 28 

No que se refere aos bens públicos, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Constituem parte do patrimônio público 

estadual os rios, as terras devolutas e os 

terrenos da marinha.  

II – Afirmar que um bem público foi 

desafetado significa asseverar que ele deixou 

de ser um bem de uso especial e passou a 

integrar o conjunto dos bens de seu uso comum 

do povo.  

III – Os potenciais de energia eólica são bens 

da União, uma vez que são considerados bens 

públicos federais todos aqueles que a 

Constituição da República não atribui 

expressamente aos estados federados.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 

 

QUESTÃO 29 

No que se refere à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, analise os itens a seguir e, ao 

final, assinale a alternativa correta:  

I – A aprovação das emendas ao projeto da lei 

de diretrizes orçamentárias não depende de sua 

compatibilidade com o plano plurianual.  

II – O projeto de lei relativo às diretrizes 

orçamentárias será apreciado por apenas uma 

das Casas do Congresso Nacional.  

III – A Lei de Diretrizes Orçamentárias vige 

pelo período de 12 (doze) meses, e sua 

vigência coincide com o ano civil.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

QUESTÃO 30 

De acordo com a ordem constitucional vigente, 

são considerados direitos políticos positivos:  

I – Perda e suspensão dos direitos políticos. 

II – Votar e ser votado. 

III – Propor ação popular e exercer a iniciativa 

popular.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 31 

No que se refere aos institutos da prescrição e 

da decadência (Direito Civil), analise os itens 

a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – A lei inadmite expressamente a 

manipulação pelas partes dos prazos 

prescricionais.  

II – Não flui prazo prescricional contra os 

relativamente incapazes.  

III – Os prazos decadenciais convencionais 

nunca poderão ser alterados pelas partes.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 
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QUESTÃO 32 

Como é cediço, o contrato de doação tem como 

essência a intenção livre e consciente de 

privação de coisa móvel ou imóvel em favor do 

donatário. Sobre o tema, analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – A doação inoficiosa é anulável.  

II – A lei confere autonomia plena ao titular do 

patrimônio, permitindo-lhe a doação da 

integralidade de seu acervo sem nenhuma 

ressalva.  

III – O Código Civil impõe limitação à 

liberdade de disposição, de tal modo que a 

existência de cônjuges ou filhos limita o ato de 

disposição à metade do patrimônio do doador.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 33 

No que se refere ao empenho, analise os itens 

a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – O empenho da despesa pode exceder o 

limite dos créditos concedidos.  

II – Para cada empenho será extraído um 

documento chamado “nota de empenho”, que 

indicará o nome do credor, a representação e a 

importância da despesa bem como a dedução 

desta do saldo da dotação própria.  

III – É permitida a realização de despesa sem 

prévio empenho.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 34 

Ocorre o crime de advocacia administrativa 

quando o agente público:  

(A) exige vantagem para praticar ato irregular.  

(B) patrocina interesse privado, advogando, 

defendendo, apadrinhando ou pleiteando 

interesse particular alheio perante a 

administração pública, valendo-se de sua 

condição de funcionário.  

(C) solicita ou recebe vantagem para praticar 

ato irregular.  

(D) retarda ou deixa de praticar ato de ofício 

para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.  

(E) emprega de violência ou grave ameaça para 

obter vantagem para si ou para outrem.   

QUESTÃO 35 

No que se refere ao regime jurídico dos bens 

públicos, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – É possível que a Administração Pública 

adquira bem imóvel por usucapião.  

II – A alienação de bem público imóvel 

municipal depende de autorização legislativa.  

III – Os Municípios não constam da vocação 

hereditária de aquisição de propriedade, caso o 

antigo proprietário faleça sem que sobreviva 

qualquer herdeiro.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

QUESTÃO 36 

É considerado corolário do princípio da 

igualdade tributária, tendo por finalidade a 

busca de uma sociedade mais igualitária em 

termos de exação de tributos. Trata-se do 

princípio da:  

(A) vedação do confisco.  

(B) capacidade contributiva.  

(C) generalidade.  

(D) indispensabilidade.  

(E) reciprocidade.   



Prefeitura Municipal de Conchas – SP – Concurso Público 02/2019                        METROCAPITAL Soluções 

 

 

Procurador Jurídico                    Página 8 de 15 
 

QUESTÃO 37 

No que se refere à extinção dos contratos 

(Direito Civil), analise os itens a seguir e, ao 

final, assinale a alternativa correta:  

I – Em se tratando de um contrato em que 

houve investimentos consideráveis por uma 

das partes, a denúncia unilateral só produzirá 

efeitos após o transcurso de prazo compatível 

com a natureza e valor dos investimentos.  

II – Para os casos de distrato, não há que se 

falar em atendimento ao princípio do 

paralelismo entre as formas.  

III – Tanto a cláusula resolutiva tácita quanto a 

expressa dependem de interpretação judicial.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 38 

No que se refere aos contratos administrativos 

(Lei n. 8.666/1993), analise os itens a seguir e, 

ao final, assinale a alternativa correta:  

I – É considerado nulo e de nenhum efeito todo 

e qualquer contrato verbal com a 

Administração Pública.  

II – É vedado o contrato administrativo com 

prazo de vigência indeterminado.  

III – O gestor deve sempre exigir prestação de 

garantia nas contratações de obras, serviços e 

compras.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 

 

 

 

QUESTÃO 39 

Publicada uma lei considerada de ordem 

pública, se, durante o período de sua “vacatio”, 

realizar-se negócio jurídico que por ela foi 

proibido, ele será:  

(A) válido, já que a lei nova ainda não está em 

vigor.  

(B) ineficaz, já que caracteriza abuso do 

direito.  

(C) inexistente, posto que contraria a ordem 

pública.  

(D) anulável, já que configura dolo bilateral.  

(E) nulo, já que frauda lei imperativa.   

 

QUESTÃO 40 

No que se refere à eficácia da lei civil no 

tempo, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – Pode ser promulgada nova lei sobre o 

mesmo assunto de norma já promulgada, sem 

que se ab-rogue tacitamente a anterior.  

II – A promulgação da lei a torna obrigatória 

para a coletividade.  

III – A vigência da lei coincide 

necessariamente com a data de sua publicação 

no Diário Oficial.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 
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QUESTÃO 41 

No que se refere à Lei n. 8.666/1993, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – No caso de desfazimento do procedimento 

licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa.  

II – A anulação ou revogação da licitação não 

pode ser realizada de ofício, ainda que por 

motivo de ilegalidade.  

III – Toda anulação de procedimento licitatório 

gera obrigação de indenizar.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 42 

No que se refere aos efeitos do princípio 

“nemo venire contra factum propria”, assinale 

a alternativa correta:  

(A) Foram contemplados pelo Código Civil 

brasileiro de 2002 na forma de cláusulas 

específicas, mas não o foram do mesmo modo 

pelo Código de 1916.  

(B) Podem ser identificados no Código Civil 

brasileiro de 2002 e no Código Civil de 1916 

por meio de interpretação de algumas regras 

específicas, entre outras reguladoras dos 

contratos e dos negócios jurídicos.    

(C) Não podem ser identificadas no Código 

Civil brasileiro de 2002, assim como também 

não podiam no Código Civil de 1916.   

(D) Possuem reconhecimento pelo Código 

Civil brasileiro de 2002, mas não no Código 

Civil de 1916.  

(E) Possuem expresso reconhecimento pelo 

Código Civil de 2002, por meio de uma 

cláusula geral.  

 

QUESTÃO 43 

No que se refere à desapropriação, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Toda desapropriação deve ser precedida de 

pagamento de indenização prévia, justa e em 

dinheiro.  

II – As hipóteses legais de desapropriação são 

taxativas.  

III – As obras de higiene e decoração não 

podem ser hipóteses de desapropriação por 

utilidade pública.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 44 

No que se refere ao tema da aplicação das leis 

penais, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – A lei posterior que, de qualquer modo, 

favorecer o agente, aplica-se aos fatos 

anteriores, mesmo tendo sido decidido por 

sentença transitada em julgado.  

II – A lei posterior que, de qualquer modo, 

favorecer o agente, aplica-se aos fatos 

anteriores, inclusive sobre os afetados por leis 

temporárias ou excepcionais.  

III – A lei excepcional ou temporária, depois 

de decorrido o tempo de sua duração ou 

cessadas as circunstâncias que a determinaram, 

não mais se aplica ao fato praticado durante a 

sua vigência.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 
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QUESTÃO 45 

Ainda no que se refere às leis penais, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – É permitida a criação de tipos penais 

incriminadores por meio de medidas 

provisórias.  

II – Lei penal que acarretar benefício ao 

acusado não pode ser aplicada se já houver 

trânsito em julgado da sentença.  

III – A exigência de lei para criar tipos penais 

é garantia prevista na Constituição Federal.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 46 

Com a finalidade de desenvolver e expandir o 

fornecimento de energia elétrica em um 

determinado município, a administração 

pública percebe ser necessária a passagem de 

fios de eletricidade por determinada 

propriedade privada, impondo ao particular o 

dever de suportar a conduta de instalação e 

utilização de parte de seu bem imóvel. Esse 

tipo de intervenção recebe a seguinte 

denominação:  

(A) servidão administrativa.  

(B) desapropriação.  

(C) limitação temporária.  

(D) tombamento.  

(E) ocupação imediata.   

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 47 

No que tange à extinção dos contratos (Direito 

Civil), analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – A resolução do contrato poderá ser evitada 

se o réu oferecer modificação equitativa nas 

condições do contrato.  

II – O distrato formaliza-se pela mesma forma 

exigida pelo contrato.  

III – A resilição unilateral de um contrato pode 

operar-se independentemente de denúncia 

notificada à outra parte, mas somente nas 

hipóteses em que a lei expressamente permita 

tal forma de extinção dos contratos.   

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 48 

No que se refere ao direito real de servidão, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – A servidão predial, via de regra, é 

automaticamente dividida em caso de divisão 

dos imóveis, devendo apenas posteriormente 

ser levada a registro.  

II – Uma das hipóteses de extinção da servidão 

se dá pela morte do titular do prédio serviente.  

III – O dono do prédio serviente é obrigado a 

sofrer a imposição de maior largueza à 

servidão no caso de necessidade da indústria 

do prédio dominante, mas tem direito a ser 

indenizado pelo excesso.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 49 

No que se refere ao inquérito civil público, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – A promoção de seu arquivamento prescinde 

de fundamentação.  

II – A promoção de seu arquivamento será 

submetida a exame e deliberação do Conselho 

Superior do Ministério Público.  

III – Sua instauração é indispensável para a 

propositura de ação civil pública.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 50 

No que se refere aos crimes contra a 

administração pública, analise os itens a seguir 

e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – No crime de contrabando ou descaminho, a 

pena é aplicada em dobro se o crime é 

praticado em transporte aéreo ou naval.  

II – A pena em abstrato do crime de advocacia 

administrativa depende da legitimidade, ou 

não, do interesse privado patrocinado perante a 

administração pública.  

III – A ilegitimidade da pretensão daquele que, 

mediante grave ameaça, sem escusa legal, faz 

justiça com as próprias mãos, agrava a pena 

prevista para a prática do delito de exercício 

arbitrário das próprias razões.   

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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PROVA DISCURSIVA 

 

ENUNCIADO 

 A Associação dos Moradores do Bairro 

da Felicidade, do Município Alfa, 

regularmente constituída, é conhecida na 

região por sua combatividade contra serviços e 

políticas públicas municipais que considera 

inviáveis. 

 Referida associação julga inadequado 

que o Município preste serviços de 

recolhimento de lixo sem instituir taxa que 

recaia sobre as empresas situadas em seu 

território, maiores usuárias do serviço. Crê que 

esta parcela do erário deveria ser aplicada nas 

finalidades de educação e saúde. 

 Em sua vigília, a associação em questão 

propõe ação popular contra o Município Alfa e 

seu Prefeito Municipal, autuada perante a 13ª 

Vara da Fazenda Pública do Foro da Comarca 

de Alfa, requerendo, no mérito, que o Juiz 

institua referida taxa no âmbito municipal ou, 

subsidiariamente, que sejam os Réus 

condenados em obrigação de fazer consistente 

na instituição da taxa de recolhimento de lixo 

a ser paga por todas as empresas, 

indistintamente, situadas no território do 

Município, pois a Autora considera lesivo que 

o erário municipal custeie tal serviço público, 

que poderia ser pago com tributo próprio tendo 

como contribuintes os seus maiores usuários. 

Faz, ainda, pedido condenatório específico 

contra o Prefeito Municipal para reparação aos 

cofres públicos do quanto pago à empresa 

prestadora dos serviços até então. 

 Na condição de Procurador do 

Município Alfa, adote a medida processual 

adequada se opondo ao pedido autoral, 

enfrentando todos os argumentos apresentados 

na ação popular, mediante a exposição dos 

fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes.  

 

Considerando o enunciado acima estabelecido e 

o descrito no Capítulo 10 do Edital, elabore uma 

peça prático-profissional manuscrita, com 

número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 120 

(cento e vinte) linhas. A Prova Discursiva deverá 

ser manuscrita de forma legível, sendo 

obrigatório o uso de caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta.  

Atenção – a presente folha trata-se de rascunho 

- a peça prático-profissional deverá ser 

elaborada na folha de texto definitiva, entregue 

pelo Fiscal de Sala.  

 

Rascunho 
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Rascunho 
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Rascunho 
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Rascunho 

 

 

 

 

 


