
 

 
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 

de sua inscrição na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Prova Dissertativa. 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.  Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Dissertativa.  
Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente 
de cor azul ou preta para a transcrição da Versão Definitiva 
da Prova Dissertativa e 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 e a transcrição 
da Versão Definitiva da Prova Dissertativa. 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 e a Versão Definitiva da Prova 
Dissertativa devidamente preenchidas e assinadas. 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. 
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ANALISTA JURÍDICO 

 
NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime! 

Previsto no art. 311 - A do Código Penal 

 Instruções    Composição do Caderno 



 

 

 A Prova Dissertativa será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 

1. Atendimento e desenvolvimento do tema; 

2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não 

contradição); 

3. Atendimento à estrutura textual proposta; 

4. Informatividade e argumentação. 

5. Modalidade gramatical: pontuação, grafia, concordância e regência. 
 
 

 O candidato terá sua Prova Dissertativa avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
a)  não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto; 

b)  não desenvolver o tema na tipologia textual exigida; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco,                                                     

ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e 

margens; 

f)  apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 
 O candidato disporá de 15 (quinze) linhas no mínimo, e 30 (trinta) linhas no máximo para elaborar 

a versão definitiva da Prova Dissertativa, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima 
de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Dissertativa deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 

esferográfica transparente de tinta azul ou preta. 
 

 
 

TEXTO I 
 

Psicologia das habilidades sociais 
José Humberto da Silva Filho 

 Quando um amigo lhe pede algo emprestado, você se sentindo constrangido em negar o pedido e 
disfarçando sua pouca vontade, cede à solicitação emprestando-o. Certamente você não estará tranquilo 
até a devolução; quando alguém entra na sua frente naquela fila em que você já aguarda a sua vez há muito 
tempo, você se sente na obrigação de se defender e parte para o enfrentamento com decidida irritação. 
Estas cenas do cotidiano ilustram possíveis reações comportamentais diante de estímulos ou situações 
sociais. Elas evocam habilidades para interagir nos diversos contextos do cotidiano. Estamos falando de 
Habilidades Sociais.  
 O livro "Psicologia das Habilidades Sociais - Terapia e Educação" (2001) de Del Prette e Del Prette, 
é a primeira obra de autores brasileiros a se debruçar sobre este tema.[...] Está dividida em duas partes. Na 
primeira os autores apresentam os fundamentos, conceitos, história e desenvolvimento dos estudos das 
habilidades sociais e na segunda parte enfatizam a avaliação e a promoção destas habilidades. 
 Os autores evidenciam que "as dificuldades ocasionais nas relações interpessoais não são 
consideradas distúrbios ou patologias; porém, certamente, diminuem a qualidade de vida das pessoas, 
requerendo intervenções preventivas e educacionais". 
 
Adaptado de: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2004000200012>. Acesso em: 28 jan. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA PROVA DISSERTATIVA 

COLETÂNEA DE TEXTOS DE APOIO 



 
TEXTO II 

 
HABILIDADES SOCIAIS – Definição e contextualização 

 As habilidades sociais são a capacidade que uma pessoa tem para expressar seus desejos, opiniões, 
sentimentos e atitudes de forma adequada, tanto no contexto social e familiar, como no profissional. 
  

Tipos de habilidades sociais 
 Há seis categorias de habilidades sociais, segundo os estudiosos do tema. São elas: 

• habilidades assertivas: saber se manifestar com equilíbrio, reconhecer erros e lidar com críticas. 

• habilidades comunicativas: saber como começar conversas, responder perguntas e elogiar os demais. 

• habilidades empáticas: saber se colocar no lugar do outro, reconhecer seus sentimentos e necessidades. 

• habilidades de sentimento positivo: saber ser solidário e criar vínculos de amizade. 

• habilidades de civilidade: saber agradecer, apresentar-se e despedir-se. 

• habilidades de trabalho: saber falar em público, solucionar problemas, tomar decisões e gerenciar 
equipes. 

 
Adaptado de: <https://br.mundopsicologos.com/artigos/quais-as-principais-habilidades-sociais>. Acesso em: 26 jan. 2020. 
 
 

 
 
 

Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem, conjuntamente, uma reflexão 
sobre habilidades sociais.  
 
Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto 
dissertativo, entre 20 e 30 linhas, em que você escolha uma das habilidades sociais apresentadas no 
texto II e discorra sobre a importância de buscar desenvolvê-la para a função do cargo ao qual você 
está se candidatando. 
 
Selecione fatos e argumentos próprios e do texto de apoio, relacionando-os, de modo coeso e coerente, 
para construir seu ponto de vista. Para tanto, NÃO copie trechos da coletânea de textos. 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________________________________________ 

13. __________________________________________________________________________________________ 

14. __________________________________________________________________________________________ 

15. __________________________________________________________________________________________ 

16. __________________________________________________________________________________________ 

PROPOSTA DE REDAÇÃO – RASCUNHO PARA DISSERTATIVA 



 

17. __________________________________________________________________________________________ 

18. __________________________________________________________________________________________ 

19. __________________________________________________________________________________________ 

20. __________________________________________________________________________________________ 

21. __________________________________________________________________________________________ 

22. __________________________________________________________________________________________ 

23. __________________________________________________________________________________________ 

24. __________________________________________________________________________________________ 

25. __________________________________________________________________________________________ 

26. __________________________________________________________________________________________ 

27. __________________________________________________________________________________________ 

28. __________________________________________________________________________________________ 

29. __________________________________________________________________________________________ 

30. _________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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TEXTO 1 
 

Brasil é um dos maiores consumidores de 
plástico, mas só recicla 2% do total 

 
Entre os entraves para melhorar o índice estão a 
falta de incentivos e de infraestrutura, além da 
baixa qualidade dos produtos reciclados 

 
Na última semana, um brasileiro comum 

possivelmente gerou 1 kg de lixo plástico. Um 
italiano gera a mesma quantia em cinco dias e 
alguém que mora na Indonésia, em dez. No Brasil, 
menos de 2% desse plástico será reciclado.  

Os dados fazem parte de um estudo da WWF 
lançado na noite desta segunda (4). A organização 
fez um levantamento de pesquisas relacionadas 
ao plástico e elaborou um relatório que aponta o 
crescimento desse tipo de resíduo e sugere 
possíveis caminhos para solucionar a questão. 

Os números do plástico são enormes. Nos 
oceanos há perto de 300 milhões de toneladas (o 
que equivale a cerca de 11 trilhões de garrafas 
plásticas de 500 ml). E essa estimativa não leva 
em conta o lixo terrestre. Daqui a 11 anos, em 
2030, o total de lixo plástico poderá ter dobrado. 

Em 2016, 396 milhões de toneladas de plástico 
virgem foram produzidos —cerca de 53 kg por 
pessoa. Parte desses produtos se tornou lixo, 
especialmente nos quatro países maiores 
poluentes: Estados Unidos, China, Índia e Brasil. 

Somente uma pequena parcela desse lixo é 
devidamente manejado e reciclado. Por aqui, a 
reciclagem é inferior a 2%, o menor valor entre os 
líderes em produção de detritos. Nos EUA o valor 
chega a 35%; na China, 22%; na Índia, 6%. 

Considerando o mundo inteiro, cerca de 20% 
do plástico é coletado para reciclagem, mas isso 
não significa que ele realmente o terá esse destino 
honroso. Segundo o estudo da WWF, na Europa, 
por exemplo, menos da metade do material é 
reaproveitado. 

A baixa qualidade de produtos feitos com o 
material reciclado, seu baixo valor de mercado e a 
possível presença de contaminação atrapalham a 
expansão da atividade.  

Um tratado internacional pode ser o início da 
solução, segundo Anna Carolina Lobo, 
coordenadora da WWF-Brasil. A organização 
defende um caminho semelhante ao protocolo de 

Montreal. Nele, os países se comprometeram, em 
1987, à proteção da camada de ozônio a partir da 
interrupção no uso de substâncias que a destroem 
(a deterioração da camada aumenta o índice de 
radiação e, consequentemente, as chances de 
câncer de pele, além de agredir florestas e 
prejudicar a atividade agropecuária). 
 
Adaptado de: <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/03/brasil-e-um-
dos-maiores-consumidores-de-plastico-mas-so-recicla-2-do-total.shtml>. 
Acesso em: 19 jan. 2020. 

 
1. No título “Brasil é um dos maiores 

consumidores de plástico, mas só recicla 
2% do total”, do Texto 1, o “mas” tem o 
mesmo valor de 

(A) no entanto. 
(B) embora. 
(C) porquanto. 
(D) conquanto. 
(E) por conseguinte. 
  
2. Considerando o Texto 1, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 
(   )  O acento grave indicativo de crase está 

corretamente empregado no trecho “[...] 
os países se comprometeram, em 1987, à 
proteção da camada de ozônio”. A crase 
é obrigatória nesses casos em que o 
termo regente exige preposição “a” 
posposta, e o termo regido admite o 
artigo feminino anteposto.  

(   )  Em “[...] os países se comprometeram, 
em 1987, à proteção da camada de 
ozônio”, o acento grave indicativo de 
crase foi incorretamente empregado, 
porque não ocorre crase diante de verbo. 

(   )  Em “[...] a partir da interrupção no uso de 
substâncias [...]”, não houve a 
necessidade de empregar o acento grave 
indicativo de crase, pois esse uso é 
facultativo em locuções conjuntivas 
como “a partir da”. 

 
(A) F – V – F.  
(B) F – F – V. 
(C) V – F – V. 
(D)  V – F – F. 
(E) F – V – V. 
 
 
 

Língua Portuguesa 
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3. No seguinte excerto do Texto 1 “Os 
dados fazem parte de um estudo da WWF 
lançado na noite desta segunda (4). A 
organização fez um levantamento de 
pesquisas [...]”, a coesão estabelecida 
entre “organização” e “WWF” se dá por 

(A) substituição. 
(B) reiteração. 
(C) conjunção. 
(D) elipse. 
(E) referência extratextual. 
 
4. Assim como a palavra “realmente”, 

empregada no trecho “[...] cerca de 20% 
do plástico é coletado para reciclagem, 
mas isso não significa que ele realmente 
o terá esse destino honroso.”, do Texto 1, 
todos os termos a seguir são advérbios 
terminados em “mente”, EXCETO 

(A) fielmente. 
(B) veemente. 
(C) comumente. 
(D) rapidamente. 
(E) tranquilamente. 
 
5. Em “Nele, os países se comprometeram, 

em 1987, à proteção da camada de ozônio 
[...]”, no Texto 1, qual é a classe 
morfológica da partícula “se”? 

(A) Índice de indeterminação do sujeito. 
(B) Pronome apassivador.  
(C) Pronome reflexivo. 
(D) Parte integrante do verbo. 
(E) Partícula expletiva. 
 
6. Assinale a alternativa que analisa 

corretamente a função das vírgulas 
empregadas no trecho “Nos EUA o valor 
chega a 35%; na China, 22%; na Índia, 
6%.”, do Texto 1. 

(A) As vírgulas separam elementos que 
exercem a mesma função sintática.  

(B) As vírgulas isolam adjuntos adverbiais 
antecipados e de pequenos corpos. 

(C) As vírgulas indicam a supressão de um 
grupo de palavras. 

(D) As vírgulas isolam vocativos. 
(E) As vírgulas intercalam apostos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
 
Disponível em: <https://assets.almanaquesos.com/wp-
content/uploads/2018/06/sos-menos_plastico.jpg.>. Acesso em: 19 
jan. 2020. 

 
7. Assinale a alternativa que apresenta a 

correta interpretação dos textos 1 e 2. 
(A) Os textos 1 e 2 abordam o mesmo tema: a 

necessidade de reciclar o plástico. 
(B) Os textos 1 e 2 tratam sobre plástico de 

maneiras distintas: o primeiro enfatiza seu 
ponto de vista de maneira crítica, o segundo 
demarca suas ideias por meio do humor. 

(C) No texto 1, há predomínio de uso formal da 
língua; no texto 2, predomina o uso informal. 

(D) Tanto o texto 1 quanto o texto 2 têm a 
mesma finalidade: instruir a viver com 
menos plástico. 

(E) Embora tratem de plástico, os textos 1 e 2 
apresentam temáticas diferentes. 

 
8. Sobre tipos textuais e/ou gêneros 

textuais, assinale a alternativa correta. 
(A) O tipo textual predominante no texto 2 é o 

descritivo, caracterizado pela presença de 
informação sobre algo a ser feito ou como 
algo deve ser feito, por meio de dicas que 
estabelecem um processo de interação 
entre emissor, texto e receptor. 

(B) O tipo textual argumentativo, predominante 
no Texto 2, também está presente em 
gêneros como os manuais e as instruções 
de uso e montagem, os textos de orientação 
(leis de trânsito, recomendações de trânsito 
e direção), os regulamentos, as regras de 
jogo, os regimentos, as leis, os decretos. 



________________________________________________________________________________________________ 
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(C) O tipo textual injuntivo, predominante no 
Texto 2, implica o objetivo de querer “fazer 
agir” o interlocutor numa direção específica, 
apontada pelo texto. 

(D) O tipo textual predominante no Texto 2 é o 
narrativo, visto que o mecanismo linguístico 
mais empregado para indicar a 
concretização dos enunciados são os verbos 
de ação. 

(E)  O tipo textual expositivo, predominante no 
Texto 2, almeja incitar a realização de uma 
situação (ação, fato, fenômeno, estado, 
evento etc.), requerendo-a ou desejando-a, 
ensinando ou não como realizá-la. 

 
9. Sobre os verbos empregados no Texto 2, 

assinale a alternativa correta. 
(A) Há predominância de verbos no infinitivo.  
(B) Há predominância de verbos no futuro do 

presente (modo indicativo). 
(C) Há o emprego de verbos no infinitivo e no 

futuro (modo subjuntivo). 
(D) Há o emprego de verbos no futuro (modo 

subjuntivo) e no imperativo afirmativo. 
(E) Há o emprego de verbos no imperativo 

afirmativo e no infinitivo. 
 
10. No trecho “Leve sua garrafa reutilizável”, 

o vocábulo “reutilizável” funciona como 
(A) advérbio. 
(B) adjetivo. 
(C) substantivo. 
(D) verbo 
(E) interjeição. 
 

 
 
11. Assinale a alternativa correta consoante 

a Lei Orgânica do Município de Betim 
(MG).  

(A) O Município aplicará, anualmente, nunca 
menos de dez por cento da receita de seus 
impostos, incluída a proveniente de 
transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. 

(B) A autorização legislativa, na alienação e na 
concessão administrativa ou como direito 
real, requer o voto de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara Municipal. 

(C) Referente ao uso especial, por terceiro, de 
bem imóvel do patrimônio municipal, a 
autorização, que pode incidir sobre qualquer 
bem, é ato precário, outorgada, por escrito, 
quando solicitado pelo interessado, para o 
exercício de atividade ou uso específico e 

transitório, por prazo não superior a 30 
(trinta) dias. 

(D) A realização de obra pública se condiciona 
exclusivamente à sua adequação ao plano 
diretor, bem como deve ser precedida de 
projeto elaborado segundo as normas 
técnicas apropriadas. 

(E) O ato de efeitos externos só produzirá seus 
regulares efeitos após sua promulgação.  

  
12. De acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Betim (MG), assinale a 
alternativa correta.  

(A) Entidade da administração indireta somente 
pode ser instituída para a prestação de 
serviço privado. 

(B) Os Poderes do Município, incluídos os 
órgãos que os compõem, publicarão, 
trimestralmente, o montante das despesas 
com publicidade pagas ou contratadas 
naquele período, com agência ou veículo de 
comunicação. 

(C) O Prefeito, o Vice-Prefeito, o Vereador, o 
Secretário Municipal e o Secretário Adjunto 
não podem contratar com o Município, 
subsistindo a proibição até 02 (dois) anos 
após findas as respectivas funções. 

(D) O servidor público municipal investido do 
mandato de Prefeito, se houver 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo. 

(E) Em qualquer caso que exija o afastamento 
do servidor público municipal para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos 
legais, inclusive para promoção por 
merecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislações Municipais 
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13. Assinale a alternativa correta segundo as 
disposições da Lei Orgânica do 
Município de Betim (MG). 

(A) No caso de condenação imposta à Fazenda 
Municipal ou à entidade da administração 
indireta, o direito de regresso será exercido 
dentro de 90 (noventa) dias da data em que 
transitar em julgado a sentença respectiva, 
sob pena de responsabilidade. 

(B) É garantida a liberação do servidor público 
para o exercício de mandato eletivo em 
diretoria de entidade sindical, sem prejuízo 
da remuneração e dos demais direitos e 
vantagens de seu cargo. 

(C) É estável, após 05 (cinco) anos de efetivo 
exercício, o servidor público nomeado em 
virtude de concurso público. 

(D) O Vereador é inviolável por suas opiniões, 
palavras e votos proferidos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Estado de 
Minas Gerais. 

(E) A emenda à Lei Orgânica, com o respectivo 
número de ordem, será promulgada pelo 
Prefeito Municipal. 

 
14. Conforme a Lei Orgânica do Município de 

Betim (MG), assinale a alternativa 
INCORRETA.  

(A) É objetivo prioritário do Município, dentre 
outros, preservar a moralidade 
administrativa. 

(B) Ao Município é vedado estabelecer culto 
religioso ou igreja, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 
com eles ou com seus representantes 
relação de dependência ou de aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração 
de interesse público. 

(C) Na organização e regulamentação do 
serviço público, devem ser obedecidos os 
requisitos de comodidade, conforto e bem-
estar do usuário. 

(D) O serviço público, concedido ou permitido, 
fica sujeito à regulamentação e fiscalização 
do Município, incumbindo, ao que o 
executar, sua permanente atualização e 
adequação às necessidades do usuário. 

(E) É facultado ao Poder Público ocupar e usar 
temporariamente bens e serviços, na 
hipótese de iminente perigo ou calamidade 
pública, assegurada indenização ulterior, em 
qualquer caso, ao concessionário ou 
permissionário. 

 
 
 

15. Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Lei 
Orgânica do Município de Betim (MG). 

(A) No caso de impedimento do Prefeito e do 
Vice-Prefeito, ou no de vacância dos 
respectivos cargos, será chamado ao 
exercício do Governo o Presidente da 
Câmara. 

(B) As contas do Município ficarão, durante 120 
(cento e vinte) dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, para 
exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei. 

(C) O Prefeito remeterá à Câmara, até o dia 05 
(cinco) de cada mês, os recursos 
correspondentes à dotação orçamentária 
destinada ao Poder Legislativo, devendo 
suplementá-la, se necessário. 

(D) Nos crimes de responsabilidade, assim 
como nos comuns, o Prefeito será 
submetido a processo e julgamento perante 
o Supremo Tribunal Federal.  

(E) Cabe à Câmara Municipal, com sanção do 
Prefeito, dispor sobre sua organização, 
funcionamento e polícia.  

 
16. No tocante à Lei Municipal nº 884/1969, 

que dispõe acerca do Estatuto dos 
Funcionários da Prefeitura Municipal de 
Betim (MG), assinale a alternativa correta.   

(A) A pena de suspensão disciplinar, que não 
excederá  60 (sessenta) dias, será aplicada, 
dentre outras hipóteses, no caso de 
reincidência em infração punível com 
advertência. 

(B) Será punido com suspensão de até 10 (dez) 
dias o funcionário que, injustificadamente, 
recusar-se a ser submetido à 
inspeção/perícia médica determinada pela 
autoridade competente, cessando os efeitos 
da penalidade uma vez cumprida a 
determinação. 

(C) Será punido com suspensão de até 30 
(trinta) dias o funcionário que, 
injustificadamente, deixar de comparecer, 
quando comprovadamente convocado, para 
prestar depoimento ou declaração perante a 
Corregedoria-Geral do Município ou perante 
quem presidir o processo administrativo 
disciplinar. 

(D) A destituição de cargo em comissão ou de 
função de confiança será aplicada somente 
nos casos de infração sujeita à penalidade 
de demissão, quando exercido por 
funcionário ocupante de cargo de 
provimento efetivo. 
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(E) Sendo o funcionário detentor de cargo 
efetivo, a aplicação da penalidade de 
destituição de cargo em comissão ou de 
função pública impede a aplicação de outras 
penalidades.  

  
17. Em relação ao Estatuto dos Funcionários 

da Prefeitura Municipal de Betim (MG), 
assinale a alternativa correta.  

(A) A incontinência pública, em serviço, está 
sujeita à penalidade de advertência.  

(B) Considera-se impontualidade o atraso ou 
adiantamento superior a 10 (dez) minutos, 
no início ou término da jornada de trabalho. 

(C) Considera-se abandono do cargo a ausência 
intencional do funcionário, sem causa 
justificada, por mais de 15 (quinze) dias 
consecutivos. 

(D) Incorrerá na pena de demissão, por falta de 
assiduidade, o funcionário que durante 12 
(doze) meses faltar ao serviço 20 (vinte) dias 
intercaladamente, sem causa justificada. 

(E) Será cassada a disponibilidade do inativo 
que tenha praticado, na atividade, falta 
punível com advertência ou suspensão.  

  
18. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas tendo 
em vista a Lei Municipal nº 884/1969 – 
Estatuto dos Funcionários da Prefeitura 
Municipal de Betim (MG). 

 
I. Poderá haver a posse mediante 

procuração por instrumento público. 
II. A posse deverá verificar-se no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da publicação 
do decreto de provimento no órgão oficial 
da Prefeitura Municipal de Betim ou, em 
sua falta, por edital afixado nos locais 
costumeiros. 

III. Se a posse não se der dentro do prazo 
previsto, será tornado sem efeito, por 
decreto, o ato de provimento, passando o 
direito à nomeação ao candidato 
imediatamente classificado. 

IV. Somente o Prefeito Municipal é 
competente para dar posse. 

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

19. Assinale a alternativa correta de acordo 
com o Estatuto dos Funcionários da 
Prefeitura Municipal de Betim (MG) - (Lei 
Municipal nº 884/1969). 

(A) Nenhum funcionário será colocado à 
disposição de qualquer órgão da União, do 
Estado, dos Municípios e de suas entidades 
autárquicas ou de economia mista, com 
vencimentos ou vantagens do cargo, salvo 
mediante convênio. 

(B) O funcionário designado para estudo de 
aperfeiçoamento fora do município, com 
ônus para os cofres deste, ficará obrigado a 
prestar serviços, pelo menos, por mais 06 
(seis) meses, devendo assinar termo de 
compromisso. 

(C) No período de estágio probatório, apurar-se-
ão exclusivamente os seguintes requisitos: 
idoneidade moral, disciplina e assiduidade.  

(D) As promoções serão realizadas a cada 02 
(dois) anos, desde que verificada a 
existência de vaga. 

(E) Reintegração é o reingresso no serviço 
público municipal do funcionário 
aposentado, quando insubsistentes os 
motivos da aposentadoria ou quando 
conveniente à administração. 

  
20. Referente ao Estatuto dos Funcionários 

da Prefeitura Municipal de Betim (MG), 
assinale a alternativa correta.  

(A) Adquirirá estabilidade, após 15 (quinze) 
anos de tempo de serviço público prestado 
ao Município, o funcionário nomeado em 
comissão ou função de confiança. 

(B) As férias poderão ser divididas em três 
períodos de 10 (dez) dias, desde que 
solicitadas com antecedência à chefia 
imediata. 

(C) Durante as férias, o funcionário terá direito 
ao vencimento e a todas as vantagens, 
inclusive quanto às gratificações por serviço 
extraordinário. 

(D) É vedada a conversão de férias em dinheiro, 
salvo mediante requerimento apresentado 
com antecedência pelo interessado e 
autorizado expressamente pelo Prefeito 
Municipal. 

(E) Será considerado de efetivo exercício, para 
todos efeitos, o afastamento em virtude de 
luto por falecimento do pai, mãe, cônjuge, 
filho ou irmão, até 08 (oito) dias, a contar do 
falecimento. 
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21. Referente ao controle de 

constitucionalidade, assinale a 
alternativa correta.  

(A) São legitimados, dentre outros, para propor 
a ação direta de inconstitucionalidade o 
Procurador-Geral da República e o 
Advogado-Geral da União.  

(B) Caberá arguição de descumprimento de 
preceito fundamental quando for relevante o 
fundamento da controvérsia constitucional 
sobre lei ou ato normativo federal, estadual 
ou municipal, excetuados os anteriores à 
Constituição. 

(C) A decisão que julgar procedente ou 
improcedente o pedido em arguição de 
descumprimento de preceito fundamental é 
irrecorrível, não podendo ser objeto de ação 
rescisória. 

(D) Proposta a ação direta de 
inconstitucionalidade ou a ação declaratória 
de constitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal, admitir-se-á desistência no 
prazo de 30 (trinta) dias.  

(E) Salvo no período de recesso, a medida 
cautelar na ação direta será concedida por 
decisão da maioria absoluta dos membros 
do Tribunal, após a audiência dos órgãos ou 
autoridades dos quais emanou a lei ou ato 
normativo impugnado, que deverão 
pronunciar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

   
22. De acordo com a Constituição Federal de 

1988, assinale a alternativa correta. 
(A) A dignidade da pessoa humana e a 

independência nacional são princípios que 
regem a República Federativa do Brasil nas 
suas relações internacionais.  

(B) A lei que alterar o processo eleitoral entrará 
em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até dois anos 
da data de sua vigência. 

(C) Os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa e o pluralismo político constituem 
fundamentos da República Federativa do 
Brasil.  

(D) São bens da União, entre outros, as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios e os 
recursos minerais, exceto os do subsolo.  

(E) É assegurado a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, desde que 
com a devida autorização dos órgãos 
públicos. 
 

23. Assinale a alternativa correta tendo em 
vista os direitos e garantias 
fundamentais.  

(A) É reconhecida a instituição do júri, 
assegurada a competência para o 
julgamento dos crimes dolosos e culposos 
contra a vida.  

(B) A prisão ilegal será imediatamente revogada 
pela autoridade judiciária. 

(C) Nas empresas de mais de cem empregados, 
é assegurada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de 
promover-lhes o entendimento direto com os 
empregadores. 

(D) Ninguém poderá estabelecer distinção entre 
brasileiros natos e naturalizados, salvo os 
casos previstos na legislação ordinária.  

(E) São inelegíveis, no território de jurisdição do 
titular, o cônjuge e os parentes 
consanguíneos ou afins, até o segundo grau 
ou por adoção, do Presidente da República, 
de Governador de Estado ou Território, do 
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os 
haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição. 

 
24. Conforme a Constituição Federal de 1988, 

assinale a alternativa correta.  
(A) A revisão constitucional será realizada após 

cinco anos, contados da promulgação da 
Constituição, pelo voto da maioria absoluta 
dos membros do Congresso Nacional, em 
sessão unicameral. 

(B) A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta de mais da metade das 
Assembleias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma 
delas, por pelo menos 1/3 (um terço) de seus 
membros. 

(C) A matéria constante de proposta de emenda 
rejeitada ou havida por prejudicada não 
pode ser objeto de nova proposta na mesma 
legislatura. 

(D) Compete privativamente ao Senado Federal 
proceder à tomada de contas do Presidente 
da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa. 

(E) Os Deputados e Senadores não poderão, 
desde a expedição do diploma, ser 
proprietários, controladores ou diretores de 
empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada. 

 
 

Conhecimentos Específicos 
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25. Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições 
constitucionais acerca da tributação e do 
orçamento.  

(A) Ao IPTU é vedado ter alíquotas diferentes de 
acordo com a localização e uso do imóvel.   

(B) Em relação ao ISS, cabe à resolução do 
Congresso Nacional fixar as suas alíquotas 
máximas e mínimas. 

(C) Pertencem aos Municípios 50% (cinquenta 
por cento) do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 

(D) As emendas individuais ao projeto de lei 
orçamentária serão aprovadas no limite de 
1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) 
da receita corrente líquida prevista no 
projeto encaminhado pelo Poder Executivo, 
sendo que a metade deste percentual será 
destinada a ações e serviços públicos de 
saúde. 

(E) É vedada a realização de operações de 
créditos que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade 
precisa, aprovados por maioria dos 
membros do Congresso Nacional.  

 
26. Referente ao Poder Judiciário, assinale a 

alternativa correta.  
(A) O ato de remoção ou de disponibilidade do 

magistrado, por interesse público, fundar-se-
á em decisão por voto da maioria do 
respectivo tribunal ou do Conselho Nacional 
de Justiça, assegurada ampla defesa. 

(B) Nos tribunais com número superior a vinte e 
cinco julgadores, poderá ser constituído 
órgão especial, com o mínimo de onze e o 
máximo de vinte e cinco 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) Aos juízes é vedado exercer a advocacia no 
juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 
decorridos 02 (dois) anos do afastamento do 
cargo por aposentadoria ou exoneração. 

(D) As custas e emolumentos serão destinados, 
preferencialmente, ao custeio dos serviços 
afetos às atividades específicas da Justiça. 

(E) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se 
de 15 (quinze) membros com mandato de 2 
(dois) anos, vedada a recondução. 

 
27. Consoante a Constituição Federal de 

1988, assinale a alternativa INCORRETA.  
(A) As empresas públicas e as sociedades de 

economia mista não poderão gozar de 
privilégios fiscais não extensivos às do setor 
privado. 

(B) Constituem monopólio da União a pesquisa 
e a lavra das jazidas de petróleo e gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos e a 
refinação do petróleo nacional ou 
estrangeiro. 

(C) O plano diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, obrigatório para cidades com 
mais de vinte mil habitantes, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana. 

(D) Compete à União desapropriar por interesse 
social, para fins de reforma agrária, o imóvel 
rural que não esteja cumprindo sua função 
social, mediante prévia e justa indenização 
em títulos da dívida agrária, com cláusula de 
preservação do valor real, resgatáveis no 
prazo de até dez anos, a partir do segundo 
ano de sua emissão, e cuja utilização será 
definida em lei. 

(E) A alienação ou a concessão, a qualquer 
título, de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares à pessoa 
física ou jurídica, ainda que por interposta 
pessoa, dependerá de prévia aprovação do 
Congresso Nacional. 
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28. Em relação ao Mandado de Segurança e 
ao Habeas Data, assinale a alternativa 
correta.  

(A) Ao despachar a inicial de habeas data, o juiz 
ordenará que se notifique o coator do 
conteúdo da petição, entregando-lhe a 
segunda via apresentada pelo impetrante, 
com as cópias dos documentos, a fim de 
que, no prazo de dez dias, preste as 
informações que julgar necessárias.  

(B) Da sentença que conceder ou negar o 
habeas data, cabe agravo. 

(C) Quando a sentença conceder o habeas data, 
o recurso terá efeito suspensivo. 

(D) O titular de direito líquido e certo decorrente 
de direito, em condições idênticas, de 
terceiro poderá impetrar mandado de 
segurança a favor do direito originário, se o 
seu titular não o fizer, no prazo de 60 
(sessenta) dias, quando notificado 
judicialmente. 

(E) 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 48 
(quarenta e oito) horas. 

 
29. Assinale a alternativa correta tendo em 

vista à legislação referente ao Mandado 
de Injunção, à Ação Popular e à Ação Civil 
Pública.  

(A) Referente ao mandado de injunção, a norma 
regulamentadora superveniente produzirá 
efeitos ex nunc em relação aos beneficiados 
por decisão transitada em julgado, ainda que 
a aplicação da norma editada lhes seja mais 
favorável. 

(B) Da decisão de relator que indeferir a petição 
inicial de mandado de injunção, caberá 
agravo, em 05 (cinco) dias, para o órgão 
colegiado competente para o julgamento da 
impetração. 

(C) A ação popular prescreve em 03 (três) anos.  
(D) Em sede de ação popular, a sentença que 

concluir pela procedência da ação está 
sujeita ao duplo grau de jurisdição, não 
produzindo efeito senão depois de 
confirmada pelo tribunal. 

(E) Decorridos 30 (trinta) dias do trânsito em 
julgado da sentença condenatória em ação 
civil pública, sem que a associação autora 
lhe promova a execução, deverá fazê-lo o 
Ministério Público, facultada igual iniciativa 
aos demais legitimados. 

 
 

30. Segundo a Lei nº 13.303/2016, que dispõe 
sobre o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista 
e de suas subsidiárias, assinale a 
alternativa correta.  

(A) É dispensável a realização de licitação por 
empresas públicas e sociedades de 
economia mista para obras e serviços de 
engenharia de valor até R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou 
serviço ou ainda a obras e serviços de 
mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente. 

(B) Considera-se que há superfaturamento 
quando os preços orçados para a licitação 
ou os preços contratados são 
expressivamente superiores aos preços 
referenciais de mercado. 

(C) Os procedimentos licitatórios serão 
divulgados em portal específico na internet, 
devendo ser adotados, para apresentação 
de propostas ou lances, contados a partir da 
divulgação do instrumento convocatório, no 
mínimo 30 (trinta) dias úteis para as 
licitações em que se adote como critério de 
julgamento a melhor técnica. 

(D) Salvo no caso de inversão de fases, o 
procedimento licitatório terá fase recursal 
única, devendo os recursos serem 
apresentados no prazo de 10 (dez) dias úteis 
após a habilitação. 

(E) O contratado, na execução do contrato, sem 
prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subcontratar partes da obra, 
serviço ou fornecimento, até o limite 
admitido, em cada caso, pela empresa 
pública ou pela sociedade de economia 
mista, conforme previsto no edital do 
certame. 
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31. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas acerca 
da temática de licitações. 

 
I. Na concorrência para a venda de bens 

imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á 
à comprovação do recolhimento de 
quantia correspondente a 05% (cinco por 
cento) da avaliação. 

II. Os bens imóveis da Administração 
Pública, cuja aquisição haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de dação em 
pagamento, poderão ser alienados por 
ato da autoridade competente, desde que 
precedidos de autorização legislativa 
específica.  

III. Consideram-se licitações simultâneas 
aquelas com objetos similares e com 
realização prevista para intervalos não 
superiores a 30 (trinta) dias e licitações 
sucessivas aquelas em que, também com 
objetos similares, o edital subsequente 
tenha uma data anterior a 120 (cento e 
vinte) dias após o término do contrato 
resultante da licitação antecedente. 

IV. Com relação ao pregão, o prazo fixado 
para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, 
não será inferior a 08 (oito) dias úteis. 

 
(A)  Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C)  Apenas I, II e III. 
(D)  Apenas I, III e IV. 
(E)  Apenas II, III e IV. 
 
32. A respeito da Lei nº 8.987/1995, que 

dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços 
públicos, assinale a alternativa correta.  

(A) Permissão de serviço público consiste na 
delegação, a título precário, dispensada a 
licitação, da prestação de serviços públicos, 
feita pelo poder concedente à pessoa física 
ou jurídica que demonstre capacidade para 
seu desempenho, por sua conta e risco. 

(B) As concessionárias de serviços públicos são 
obrigadas a oferecer ao consumidor e ao 
usuário, dentro do mês de vencimento, o 
mínimo de quatro datas opcionais para 
escolherem os dias de vencimento de seus 
débitos. 

(C) A concessionária deverá divulgar em seu 
sítio eletrônico, de forma clara e de fácil 
compreensão pelos usuários, tabela com o 
valor das tarifas praticadas e a evolução das 

revisões ou reajustes realizados nos últimos 
cinco anos. 

(D) Declarada a intervenção, o poder 
concedente deverá, no prazo de 15 (quinze) 
dias, instaurar procedimento administrativo 
para comprovar as causas determinantes da 
medida e apurar responsabilidades, 
assegurado o direito de ampla defesa. 

(E) Considera-se caducidade a retomada do 
serviço pelo poder concedente durante o 
prazo da concessão, por motivo de interesse 
público, mediante lei autorizativa específica 
e após prévio pagamento da indenização. 

 
33. Conforme a Lei nº 11.079/2004, que 

regulamenta a parceria público-privada, 
assinale a alternativa correta.  

(A) As concessões patrocinadas em que mais 
de 70% (setenta por cento) da remuneração 
do parceiro privado for paga pela 
Administração Pública dependerão de 
autorização legislativa específica. 

(B) É vedada a celebração de contrato de 
parceria público-privada cujo valor do 
contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais). 

(C) As cláusulas dos contratos de parceria 
público-privada serão compatíveis com a 
amortização dos investimentos realizados, 
sendo que o prazo de vigência do contrato 
não será inferior a 05 (cinco) nem superior a 
35 (trinta e cinco) anos, excluída eventual 
prorrogação. 

(D) As obrigações pecuniárias contraídas pela 
Administração Pública em contrato de 
parceria público-privada podem ser 
garantidas por intermédio da contratação de 
seguro-garantia com companhias 
seguradoras, sejam estas controladas ou 
não pelo Poder Público. 

(E) A contraprestação da Administração Pública 
nos contratos de parceria público-privada 
poderá ser feita somente por ordem bancária 
ou cessão de créditos não tributários.  
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34. Assinale a alternativa correta no que 
concerne às Organizações Sociais (OS) e 
às Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP). 

(A) O contrato de parceria, elaborado de comum 
acordo entre o órgão ou entidade 
supervisora e a organização social, 
discriminará as atribuições, 
responsabilidades e obrigações do Poder 
Público e da organização social. 

(B) Referente às OS, os membros eleitos ou 
indicados para compor o Conselho de 
Administração devem ter mandato de quatro 
anos, vedada a recondução.  

(C) É vedada ao Poder Executivo a cessão 
especial de servidor para as organizações 
sociais. 

(D) Podem qualificar-se como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público as 
pessoas jurídicas de direito privado, com ou 
sem fins lucrativos, que tenham sido 
constituídas e se encontrem em 
funcionamento regular há, no mínimo, 02 
(dois) anos, desde que os respectivos 
objetivos sociais e normas estatutárias 
atendam aos requisitos estabelecidos por 
lei. 

(E) É permitida a participação de servidores 
públicos na composição de conselho ou 
diretoria de Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público. 

 
35. Tendo em consideração as normas de 

direito administrativo, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 
I. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

II. A remuneração dos servidores públicos 
somente poderá ser fixada ou alterada 
por lei complementar, observada a 
iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre 
na mesma data e sem distinção de 
índices. 

III. Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 

IV. Como condição para a aquisição da 
estabilidade, é obrigatória a avaliação 
especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade. 

 
(A)  Apenas I e III. 
(B) Apenas II e IV. 
(C)  Apenas I, II e III. 
(D)  Apenas I, III e IV. 
(E)  Apenas II, III e IV. 
 
36. Quanto à parte geral do Código Civil de 

2002, assinale a alternativa correta.  
(A) Decorrido um ano da arrecadação dos bens 

do ausente, ou, se ele deixou representante 
ou procurador, em se passando três anos, 
poderão os interessados requerer que se 
declare a ausência e se abra 
provisoriamente a sucessão. 

(B) Decai em 02 (dois) anos o direito de anular 
a constituição das pessoas jurídicas de 
direito privado, por defeito do ato respectivo, 
contado o prazo da publicação de sua 
inscrição no registro. 

(C) Constituem-se as associações pela união de 
pessoas que se organizem para fins 
econômicos ou não, sendo que os 
associados devem possuir iguais direitos, 
vedado ao estatuto instituir categorias com 
vantagens especiais.  

(D) Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a 
finalidade a que visa a fundação, ou vencido 
o prazo de sua existência, o órgão do 
Ministério Público, ou qualquer interessado, 
lhe promoverá a extinção, incorporando-se o 
seu patrimônio, salvo disposição em 
contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, 
à Fazenda Pública do Estado, do Distrito 
Federal ou da União.  

(E) Perdem o caráter de imóveis as edificações 
que, separadas do solo, ainda que 
conservem a sua unidade, forem removidas 
para outro local. 

 
37. No que diz respeito à temática dos 

contratos, assinale a alternativa correta.  
(A) Os contratos entre ausentes tornam-se 

perfeitos desde que a aceitação é expedida, 
ainda que ela não chegue no prazo 
convencionado.  

(B) O adquirente decai do direito de obter a 
redibição ou abatimento no preço no prazo 
de trinta dias se a coisa for móvel, e de um 
ano se for imóvel, contado da entrega 
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efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-
se da alienação, reduzido à metade. 

(C) Quando o vício redibitório, por sua natureza, 
só puder ser conhecido mais tarde, o prazo 
contar-se-á do momento em que dele tiver 
ciência, até o prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, em se tratando de bens móveis; e de 
um ano, para os imóveis. 

(D) É vedado as partes, ainda que por cláusula 
expressa, diminuir ou excluir a 
responsabilidade pela evicção.  

(E) Pode ser objeto de contrato a herança de 
pessoa viva.  

 
38. Assinale a alternativa INCORRETA no 

que concerne às obrigações.  
(A) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e 

esta, sem culpa do devedor, se perder antes 
da tradição, sofrerá o credor a perda, e a 
obrigação se resolverá, ressalvados os seus 
direitos até o dia da perda. 

(B) Ficará sem efeito a quitação assim operada 
se o credor provar, em 90 (noventa) dias, a 
falta do pagamento. 

(C) O adquirente de imóvel hipotecado pode 
tomar a seu cargo o pagamento do crédito 
garantido; se o credor, notificado, não 
impugnar em 30 (trinta) dias a transferência 
do débito, entender-se-á dado o 
assentimento. 

(D) A novação por substituição do devedor pode 
ser efetuada independentemente de 
consentimento deste. 

(E) O devedor em mora responde pela 
impossibilidade da prestação, embora essa 
impossibilidade resulte de caso fortuito ou de 
força maior, se estes ocorrerem durante o 
atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou 
que o dano sobreviria ainda quando a 
obrigação fosse oportunamente 
desempenhada. 

 
39. Sobre o Direito das Coisas, assinale a 

alternativa correta.  
(A) Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas 

somente as benfeitorias úteis; não lhe 
assiste o direito de retenção pela 
importância destas, nem o de levantar as 
voluptuárias. 

(B) Decorridos, no mínimo, 180 (cento e oitenta) 
dias da divulgação da notícia pela imprensa, 
ou do edital, não se apresentando quem 
comprove a propriedade sobre a coisa, será 
esta vendida em hasta pública e, deduzidas 
do preço as despesas mais a recompensa 
do descobridor, pertencerá o remanescente 

ao Município em cuja circunscrição se 
deparou o objeto perdido. 

(C) Aquele que possuir coisa móvel como sua, 
contínua e incontestadamente durante 02 
(dois) anos, com justo título e boa-fé, 
adquirir-lhe-á a propriedade. 

(D) Em caso de alienação de qualquer das 
unidades sobrepostas, terão direito de 
preferência, em igualdade de condições com 
terceiros, os titulares da construção-base e 
da laje, nessa ordem, que serão 
cientificados por escrito para que se 
manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 
salvo se o contrato dispuser de modo 
diverso. 

(E) O imóvel urbano que o proprietário 
abandonar, com a intenção de não mais o 
conservar em seu patrimônio, e que se não 
encontrar na posse de outrem, poderá ser 
arrecadado, como bem vago, e passar, três 
anos depois, à propriedade do Município ou 
à do Distrito Federal, se se achar nas 
respectivas circunscrições. 

 
40. Assinale a alternativa correta segundo o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/90).  

(A) O fabricante, o produtor, o construtor, 
nacional ou estrangeiro, e o importador 
respondem, desde que comprovada a 
existência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por 
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 
construção, montagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos, bem 
como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

(B) No caso de fornecimento de produtos in 
natura, será responsável perante o 
consumidor o fornecedor imediato, ainda 
que identificado claramente seu produtor. 

(C) O direito de reclamar pelos vícios aparentes 
ou de fácil constatação caduca em 90 
(noventa) dias, tratando-se de fornecimento 
de serviço e de produtos não duráveis. 

(D) O consumidor, sempre que encontrar 
inexatidão nos seus dados e cadastros, 
poderá exigir sua imediata correção, 
devendo o arquivista, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, comunicar a alteração aos 
eventuais destinatários das informações 
incorretas. 

(E) Salvo estipulação em contrário, o valor 
orçado terá validade pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, contado de seu recebimento pelo 
consumidor. 
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41. De acordo com o Estatuto da Cidade (Lei 
nº 10.257/01), assinale a alternativa 
correta.  

(A) Decreto expedido pelo Chefe do Poder 
Executivo para área incluída no plano diretor 
poderá determinar o parcelamento, a 
edificação ou a utilização compulsórios do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou 
não utilizado, devendo fixar as condições e 
os prazos para implementação da referida 
obrigação.  

(B) Em caso de descumprimento das condições 
e dos prazos do parcelamento, edificação ou 
utilização compulsória, o Município 
procederá à aplicação do IPTU progressivo 
no tempo, mediante a majoração da alíquota 
pelo prazo de 03 (três) anos consecutivos. 

(C) O valor da alíquota referente ao IPTU 
progressivo no tempo a ser aplicado a cada 
ano será fixado por lei específica e não 
excederá a duas vezes o valor referente ao 
ano anterior, respeitada a alíquota máxima 
de 20% (vinte por cento). 

(D) Decorridos, ao menos, 10 (dez) anos de 
cobrança do IPTU progressivo sem que o 
proprietário tenha cumprido a obrigação de 
parcelamento, edificação ou utilização, o 
Município poderá proceder à 
desapropriação do imóvel, com pagamento 
em títulos da dívida pública. 

(E) Posterior à desapropriação do imóvel, com 
pagamento em títulos da dívida pública, o 
Município procederá ao adequado 
aproveitamento do imóvel no prazo máximo 
de 05 (cinco) anos, contado a partir da sua 
incorporação ao patrimônio público. 

 
42. Assinale a alternativa correta conforme 

as disposições do Estatuto da Cidade.  
(A) Os núcleos urbanos informais existentes 

sem oposição há mais de cinco anos e cuja 
área total dividida pelo número de 
possuidores seja inferior a duzentos e 
cinquenta metros quadrados por possuidor 
são suscetíveis de serem usucapidos 
coletivamente, desde que os possuidores 
não sejam proprietários de outro imóvel 
urbano ou rural. 

(B) Na ação de usucapião especial urbana, é 
facultada a intervenção do Ministério 
Público.  

(C) Lei municipal, baseada no plano diretor, 
delimitará as áreas em que incidirá o direito 
de preempção e fixará prazo de vigência, 
não superior a 03 (três) anos, renovável a 
partir de um ano após o decurso do prazo 
inicial de vigência. 

(D) O proprietário deverá notificar sua intenção 
de alienar o imóvel, para que o Município, no 
exercício do seu direito de preempção, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
manifeste por escrito seu interesse em 
comprá-lo. 

(E) Concretizada a venda a terceiro de imóvel 
objeto do direito de preempção, o 
proprietário fica obrigado a apresentar ao 
Município, no prazo de 15 (quinze) dias, 
cópia do instrumento público de alienação 
do imóvel. 

 
43. Acerca do Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/01), analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 
I. A lei que instituir o plano diretor deverá 

ser revista, pelo menos, a cada 05 (cinco) 
anos. 

II. No caso de cidades com mais de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes, deverá ser 
elaborado um plano de transporte urbano 
integrado, compatível com o plano diretor 
ou nele inserido. 

III. Dentre outras situações, o plano diretor é 
obrigatório para cidades integrantes de 
regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas e integrantes de áreas de 
especial interesse turístico. 

IV. A elaboração e a respectiva aprovação do 
estudo de impacto de vizinhança (EIV) 
dispensa a elaboração e a aprovação do 
estudo prévio de impacto ambiental (EIA). 

 
(A)  Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C)  Apenas III e IV. 
(D)  Apenas I, II e IV. 
(E)  Apenas I, III e IV. 
 
44. Consoante a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei nº 6.938/81), assinale a 
alternativa correta.  

(A) O órgão superior do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (SISNAMA) consiste no 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), responsável por assessorar o 
Presidente da República na formulação da 
política nacional e nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente e os 
recursos ambientais. 

(B) O IBAMA consubstancia-se no órgão central 
do SISNAMA, com a finalidade de planejar, 
coordenar, supervisionar e controlar, como 
órgão federal, a política nacional e as 
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diretrizes governamentais fixadas para o 
meio ambiente. 

(C) Os órgãos locais na estrutura do SISNAMA 
são os  órgãos ou entidades estaduais 
responsáveis pela execução de programas, 
projetos e pelo controle e fiscalização de 
atividades capazes de provocar a 
degradação ambiental.  

(D) A servidão ambiental poderá ser onerosa ou 
gratuita, temporária ou perpétua, sendo que, 
no caso de servidão temporária, o prazo 
mínimo é de 15 (quinze) anos. 

(E) O Ministro de Estado do Meio Ambiente é, 
sem prejuízo de suas funções, o Presidente 
do IBAMA. 

 
45. Assinale a alternativa correta tendo em 

vista as disposições da Política Nacional 
do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). 

(A) A restrição ao uso ou à exploração da 
vegetação da área sob servidão ambiental 
deve ser, no mínimo, 1/3 (um terço) da 
estabelecida para a Reserva Legal. 

(B) A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 
- TCFA - possui como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia 
conferido ao CONAMA, visando ao controle 
e fiscalização das atividades potencialmente 
poluidoras e utilizadoras de recursos 
naturais. 

(C) O sujeito passivo da TCFA é obrigado a 
entregar, até o dia 31 de março de cada ano, 
relatório das atividades exercidas no ano 
anterior, cujo modelo será definido pelo 
IBAMA, para o fim de colaborar com os 
procedimentos de controle e fiscalização. 

(D) São instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente o controle e zoneamento das 
atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras e a racionalização do uso do solo, 
do subsolo, da água e do ar.  

(E) A Política Nacional do Meio Ambiente visará 
à imposição, ao poluidor e ao predador, da 
obrigação de somente indenizar os danos 
causados. 

 
46. No tocante às normas de direito 

ambiental, previstas na Constituição 
Federal de 1988, assinale a alternativa 
INCORRETA.  

(A) Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre 
florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição. 

(B) É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios preservar as florestas, a fauna e 
a flora. 

(C) As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em 
resolução do Senado Federal, sem a qual 
não poderão ser instaladas. 

(D) Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica 
exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei. 

(E) As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados. 

 
47. Em relação ao Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei nº 13.146/15), analise as 
assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 
I. A pessoa com deficiência não está 

obrigada à fruição de benefícios 
decorrentes de ação afirmativa. 

II. A deficiência não afeta a plena 
capacidade civil da pessoa, inclusive 
para exercer o direito à guarda, à tutela, à 
curatela e à adoção, como adotante ou 
adotando, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. 

III. A pessoa com deficiência somente será 
atendida sem seu consentimento prévio, 
livre e esclarecido em casos de risco de 
morte e de emergência em saúde, 
resguardado seu superior interesse e 
adotadas as salvaguardas legais 
cabíveis. 

IV.  As frotas de empresas de táxi devem 
reservar 10% (dez por cento) de seus 
veículos acessíveis à pessoa com 
deficiência. 

 
(A)  Apenas I e IV. 
(B) Apenas II e III. 
(C)  Apenas I, II e III. 
(D)  Apenas I, III e IV. 
(E)  I, II, III e IV. 
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48. Assinale a alternativa correta conforme o 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). 

(A) Dentre os idosos, é assegurada prioridade 
especial aos maiores de 75 (setenta e cinco) 
anos, atendendo-se suas necessidades 
sempre preferencialmente em relação aos 
demais idosos. 

(B) É assegurada a reserva, para os idosos, nos 
termos da lei local, de 05% (cinco por cento) 
das vagas nos estacionamentos públicos e 
privados, as quais deverão ser posicionadas 
de forma a garantir a melhor comodidade ao 
idoso. 

(C) Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semiurbanos, 
nos quais serão reservados 05% (cinco por 
cento) dos assentos para os idosos, 
devidamente identificados com a placa de 
reservado preferencialmente para idosos. 

(D) É vedado ao Poder Público criar varas 
especializadas e exclusivas do idoso. 

(E) No que diz respeito à apuração judicial de 
irregularidades em entidade de atendimento, 
salvo manifestação em audiência, as partes 
e o Ministério Público terão 15 (quinze) dias 
para oferecer alegações finais, decidindo a 
autoridade judiciária em igual prazo. 

 
49. Segundo o Código Penal, assinale a 

alternativa correta.  
(A) A lei posterior, que de qualquer modo 

favorecer o agente, aplica-se aos fatos 
anteriores, salvo se decididos por sentença 
condenatória transitada em julgado. 

(B) A pena pode ser reduzida em um sexto, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde 
mental ou por desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, não era 
inteiramente capaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento.  

(C) No concurso de pessoas, se a participação 
for de menor importância, a pena pode ser 
diminuída de um a dois terços.  

(D) São reduzidos de metade os prazos de 
prescrição quando o criminoso era, ao 
tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) 
anos, ou, na data da sentença, maior de 70 
(setenta) anos. 

(E) A prescrição da pena de multa ocorrerá  em 
um ano, quando a multa for a única 
cominada ou aplicada. 

 
 
 

50. Maria, servidora pública municipal de 
Betim, lotada no departamento de 
licitações, durante determinado 
procedimento licitatório que visava à 
aquisição de materiais de escritório, 
usando de violência e grave ameaça, 
afastou o licitante José da participação 
do certame. 

 Considerando a situação hipotética 
descrita, nos termos da Lei de Licitações, 
Maria estará sujeita à pena de 

(A) detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

(B) detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência. 

(C) detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa, além da pena correspondente à 
violência. 

(D) detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e 
multa. 

(E) reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e 
multa.  
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