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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 50 (cinquenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições e uma questão discursiva. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS 11 a 20 

MATEMÁTICA  21 a 25 

INFORMÁTICA 26 a 30 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 31 a 50 

DISCURSIVA 01 

 
Sobre a carteira, estão disponíveis as FOLHAS DE RESPOSTAS PERSONALIZADAS para transcrever as respostas da prova objetiva e da 
discursiva. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua 
inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal as FOLHAS DE RESPOSTAS devidamente assinadas. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões o rascunho para elaboração da prova discursiva. Lembrando que, a 

resposta definitiva deve ser transcrita para a Folha de Resposta Personalizada. 

16. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.   Este 

pode ser levado pelo candidato. 

ADVOGADO 

  



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmIzODo0OGJh:VGh1LCAxMSBKdWwgMjAxOSAxOTo1MTowMSAtMDMwMA==

  

 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré - PR 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

                         

26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

                         



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmIzODo0OGJh:VGh1LCAxMSBKdWwgMjAxOSAxOTo1MTowMSAtMDMwMA==

Cargo: ADVOGADO                                                                           Página 

 

- 3 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões de 01 a 04. 
 

O AÇÚCAR 
Ferreira Gullar 
 

O branco açúcar que adoçará meu café  
nesta manhã de Ipanema  
não foi produzido por mim  
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
Vejo-o puro  
e afável ao paladar  
como beijo de moça, água  
na pele, flor  
que se dissolve na boca. Mas este açúcar  
não foi feito por mim. 
 

Este açúcar veio  
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 
dono da mercearia.  
Este açúcar veio  
de uma usina de açúcar em Pernambuco  
ou no Estado do Rio  
e tampouco o fez o dono da usina. 
 

Este açúcar era cana  
e veio dos canaviais extensos  
que não nascem por acaso  
no regaço do vale. 
 

Em lugares distantes, onde não há hospital  
nem escola,  
homens que não sabem ler e morrem de fome  
aos 27 anos  
plantaram e colheram a cana  
que viraria açúcar. 
 

Em usinas escuras,  
homens de vida amarga  
e dura  
produziram este açúcar  
branco e puro  
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
 

Questão 01  
 

O texto de Ferreira Gullar, além da função estética, 
manifesta outra função da literatura intensamente 
presente em sua obra. Assinale a alternativa que 
contém essa função: 
 

(A) Despertar o sentimento religioso do leitor. 
 

(B) Estabelecer uma crítica de caráter político-
social. 

 

(C) Valorizar as belezas naturais do país em que 
nasceu. 

 

(D) Contribuir para a formação moral das gerações 
mais jovens. 

 

Questão 02  
 

Assinale a alternativa que contém uma ideia presente 
no poema “O açúcar”: 
 

(A) A doçura do açúcar contrasta com a vida 
amarga dos homens que o produziram. 
 

(B) Com o alto preço do açúcar, somente pessoas 
que moram em Ipanema conseguem adoçar o 
seu café. 

 

(C) Devido ao fechamento de muitas usinas, os 
comerciantes do Rio de Janeiro foram obrigados 
a comprar açúcar produzido em outras cidades 
do mesmo estado ou em Pernambuco. 

 

(D) O consumo exagerado de açúcar branco é a 
causa da morte de muitos jovens, aos 27 anos, 
em lugares onde não há hospital. 

 

Questão 03  
 

A última estrofe do poema estabelece relações entre o 
açúcar, as usinas e os homens que nelas trabalham. 
Assinale a alternativa que contém a figura de 
linguagem predominante nessa estrofe: 
 

(A) Metáfora. 
(B) Comparação. 
(C) Elipse. 
(D) Antítese. 

 

Questão 04  
 

Na terceira estrofe, ao afirmar que os canaviais 
extensos “não nascem por acaso no regaço do vale”, o 
eu-lírico enfatiza que: 
 

(A) Os canaviais são obra exclusiva de um ser 
sobrenatural que os criou. 
 

(B) Os canaviais são semeados por ação do vento e 
de aves migratórias. 

 

(C) Os canaviais são plantados por mãos de 
trabalhadores. 

 

(D) Os canaviais são plantados pelas mãos dos 
donos das usinas. 

 

 

Texto para as questões de 05 a 07. 
 

 
            (QUINO) 
 

Questão 05  
 

Assinale a alternativa que contém a crítica produzida 
pelo texto: 
 

(A) As pessoas não sabem valorizar o conteúdo 
cultural veiculado pelos canais de televisão. 
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(B) As pessoas só valorizam programas que 
mostram cenas de violência. 

 
(C) Os produtores culturais possuem uma visão 

preconceituosa da televisão. 
 

(D) A televisão não tem exercido a sua função de 
veículo cultural. 

 

Questão 06  
 
Na oração “Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e 
ia a pé”, a conjunção “se” expressa sentido de: 

 
(A) Condição. 
(B) Oposição. 
(C) Concessão. 
(D) Conformidade.  

 

Questão 07  
 
Assinale a alternativa que justifica a ausência do 
acento grave denotativo de crase na oração “ia a pé”: 

 
(A) Por se tratar de um texto humorístico, as regras 

gramaticais podem ser flexibilizadas. 
 

(B) Não se admite crase antes do vocábulo “pé”, por 
se tratar de substantivo masculino. 

 
(C) O verbo ir não admite a preposição “a”, o que 

impede a ocorrência de crase. 
 

(D) Não se admite crase após um verbo intransitivo. 
 

 Questão 08  
 
Considere, hipoteticamente, a seguinte situação 
enunciativa: haverá mudanças no acesso ao prédio em 
que funciona um órgão público municipal, devido à 
reforma do calçamento. A situação será comunicada 
aos servidores da referida unidade por meio do correio 
eletrônico institucional. Assinale a alternativa que 
contém a forma adequada de redigir o comunicado, em 
conformidade com a norma culta da língua 
portuguesa: 

 
(A) Prezados servidores comunicamos que, a partir 

de amanhã, o acesso ao prédio será feito pela 
porta lateral, próxima ao estacionamento, devido 
a reforma do calçamento. 
 

(B) Prezados servidores, comunicamos que, a partir 
de amanhã, o acesso ao prédio, será feito pela 
porta lateral, próximo ao estacionamento, devido 
à reforma do calçamento.  

 
(C) Prezados servidores, comunicamos que, a partir 

de amanhã, o acesso ao prédio será feito pela 
porta lateral, próxima ao estacionamento, devido 
à reforma do calçamento.  

 
(D) Prezados servidores, comunicamos que, a partir 

de amanhã, o acesso ao prédio será feito, pela 
porta lateral, próximo ao estacionamento, devido 
à reforma do calçamento.  

 

Questão 09  
 
Considere as sentenças a seguir: 

 
I. O relatório será devolvido ___________ 

existem graves inconsistências.  

II. Temos o maior interesse em demonstrar 
__________ não há irregularidades no 
processo. 
 

III. É necessário investigar o ___________ de 
tantos recursos destinados para essa 
finalidade.  

 
IV. O caso já havia sido discutido, no entanto 

insistem em retomá-lo. _________? 

 
As lacunas das sentenças acima devem ser 
respectivamente preenchidas por: 

 
(A) porquê, por que, porque, Por que. 
(B) porque, porque, porquê, Por quê. 
(C) por que, por que, porquê, Por quê. 
(D) porque, por que, porquê, Por quê. 

 

Questão 10  
 
Considere as sentenças a seguir: 

 
I. Todas as medidas necessárias foram tomadas, 

___________ o caso pode ser encerrado. 
 

II. ___________ jamais tenham sido solicitados, 
os demonstrativos permanecem devidamente 
arquivados. 

 
III. A entrega do relatório sofrerá um pequeno 

atraso, ___________ as impressoras 
encontram-se em manutenção. 

 
IV. Sempre procuramos atender a todos com 

atenção e cordialidade, ___________ temos 
sido vítimas de constantes hostilidades. 

 
As lacunas das sentenças acima devem ser 
respectivamente preenchidas por: 

 
(A) no entanto, embora, pois, portanto.  
(B) portanto, ainda que, pois, todavia. 
(C) por conseguinte, conforme, porque, mais. 
(D) no entanto, ainda que, porque, contudo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  
 
A organização político-administrativa do Brasil, 
conforme a Constituição Federal de 1988 compreende: 

 
(A) União, Territórios, Estados e Distrito Federal. 
(B) Estados, Distrito Federal e Municípios. 
(C) União, Estados, Consulados e Municípios. 
(D) União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

Questão 12  
 
Em 2015, cerca de 193 países assinaram o 
compromisso de até 2015 cumprir os objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, dentre eles está o de 
acabar com a fome. Sobre a fome como problema de 
proporções mundiais, assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Famílias de baixa renda apresentam um risco 

maior relacionado a deficiências alimentares 
como a desnutrição, tendo como uma das 
causas a fome. 
 

(B) A principal consequência da fome é 
caracterizada pelo excesso de gordura corporal 
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e aumento de peso, que causam prejuízos à 
saúde. 

 
(C) O problema da fome é causado unicamente pela 

má gestão dos recursos públicos e pelas 
desigualdades sociais, o que faz com que nem 
todos tenham acesso a alimentos com preços 
acessíveis. 

 
(D) No Brasil a principal causa da fome é a baixa 

produtividade agrícola, que demanda a 
importação dos alimentos da cesta básica, 
tendo aumentado o número de pessoas que 
passam fome nos últimos anos. 
 

Questão 13  
 
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE), o comércio eletrônico 
entre 2001 e 2015 apresentou crescimento acelerado, 
movimentando mais de R$ 40 bilhões em 2015. Podem 
ser consideradas características desse modelo 
comercial, EXCETO: 

 
(A) A loja fica aberta 24 horas por dia. 
(B) Alto custo operacional com a loja virtual. 
(C) Facilidade de acesso às lojas virtuais. 
(D) Mais chance de atraso e danos na entrega do 

produto. 
 

Questão 14  
 
Sobre a Administração Pública, analise os itens a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. A administração pública direta é realizada por 
autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 
 

II. A regra geral é que a investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público, a exceção são os cargos 
em comissão declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. 

 
III. A estabilidade do servidor público ocorre após 

dois anos de efetivo exercício de cargo de 
provimento efetivo por meio de concurso 
público, mas o servidor estável pode perder o 
cargo após este prazo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado. 

 
IV. Atos de improbidade administrativa, sem 

prejuízo de sanção penal, podem acarretar na 
suspensão dos direitos políticos, perda da 
função pública, indisponibilidade dos bens e 
ressarcimento ao erário. 

 
(A) Apenas I e III estão corretas. 
(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas II e IV estão corretas. 
(D) Apenas III está correta. 

 

Questão 15  
 
São Princípios da Administração Pública, EXCETO:  

 
(A) Legalidade. 
(B) Pessoalidade. 
(C) Moralidade. 
(D) Eficiência. 

 
 

Questão 16  
 
Em 2011, os Paraenses foram às urnas para decidir 
sobre a divisão do Estado em três novos, o Brasil 
passaria a ter 28 Estados-membros e 01 Distrito 
Federal. Como seriam chamados estas três novas 
Unidades Federativas? 

 
(A) Pará, Tapajós e Tupi. 
(B) Pará, Guarani e Tupi. 
(C) Pará, Carajás e Guarani. 
(D) Pará, Tapajós e Carajás. 
 

Questão 17  
 
A intimidação sistemática é um problema histórico, 
comumente no ambiente escolar. De maneira simples 
pode ser caracterizada como a violência física ou 
psicológica em atos de intimidação, humilhação ou 
discriminação, que um indivíduo pratica contra outro 
semelhante que considera mais fraco. Este problema é 
mais conhecido por seu nome em inglês, denominado: 

 
(A) Bullying. 
(B) Boring. 
(C) Friendship. 
(D) Burying. 

 

Questão 18  
 
A busca de fonte de energias renováveis é 
fundamental para conquista do desenvolvimento 
sustentável. Assinale a alternativa que traga exemplos 
destas fontes: 

 
(A) Eólica, solar e gás natural. 
(B) Etanol, carvão mineral e solar. 
(C) Petróleo, eólica e gás natural. 
(D) Etanol, eólica e solar. 

 

Questão 19  
 
Na administração pública é vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos, mas há exceções. 
Assinale a alternativa CORRETA sobre o assunto: 

 
(A) Poderão acumular cargos públicos os servidores 

da administração pública indireta, em qualquer 
hipótese. 
 

(B) Se houver compatibilidade de horários, poderão 
ser acumulados um cargo de professor com 
outro técnico ou científico. 

 
(C) O acúmulo de dois ou mais cargos de professor 

pode ocorrer, sendo que o acúmulo de subsídio 
mensal (salário), não pode ser reduzido de 
forma alguma. 

 
(D) A incompatibilidade de horário não é empecilho 

para o acúmulo de cargos dos profissionais de 
saúde, por haver poucos servidores na área. 

 

Questão 20  
 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, a expectativa de vida do brasileiro tem 
aumentado paulatinamente. Em 2012, foi de 74,6 anos; 
em 2013, de 74,9 anos; e em 2014, de 75,2 anos. Sobre 
o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) A melhora desta expectativa deve-se 

unicamente aos medicamentos e tratamentos 
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estéticos que prorrogam doenças e 
características da idade. 
 

(B) Este aumento das populações idosas 
demandará do Estado, mais investimento em 
medidas de saúde de urgência e emergência, 
devido ao crescimento de doenças agudas. 

 
(C) O aumento da expectativa de vida está 

intimamente ligado à melhora da qualidade de 
vida da população. 

 
(D) Se deve, este aumento, ao maior acesso das 

pessoas aos planos de saúde privados que 
investem em prevenção, já que o Sistema Único 
de Saúde (SUS), público, não tem investimentos 
na área preventiva. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 21  
 

Considere os conjuntos  R = {1,2,6,7,12,13,16,20}    e        
S ={2,3,4,7,12,20,21,23,26}. Sobre esses dois conjuntos 
podemos afirmar que:  

 
(A) R ⊂ S.  

(B) S – R = {3,4,21,23,26}. 
(C) R ⊃ S. 

(D) S ∩ R = {2,3,4,7,12,20}. 
 

Questão 22  

Ao calcular o determinante da matriz D = 

















5   1   5

2   5   1

3   2   5

, 

obtemos um resultado igual a: 

 
(A) 53. 
(B) 68. 
(C) 76. 
(D) 82. 

 

Questão 23  

Ao resolver o sistema linear: 









90210

8136

yx

yx
, 

assinale a alternativa que representa, respectivamente, 
o valor das variáveis X e Y. 

 
(A) X = 4 e Y = 12. 
(B) X = 6 e Y = 15.  
(C) X = 1 e Y = 9. 
(D) X = 8 e Y = 17. 
 

Questão 24  
 

Considere a sequência numérica a seguir:  

 

1 5 20 24 96   

 
Sabendo que essa sequência segue uma lei de 
formação, assinale a alternativa que representa, 
respectivamente, o 6º e o 7º termo da sequência. 

 
(A) 100 e 104. 
(B) 150 e 300.  
(C) 100 e 400. 
(D) 384 e 388. 

 

Questão 25  
 

Ao resolver a equação do segundo grau abaixo:  
 

3x² - 9x + 6 = 0 
 

Assinale a alternativa que representa, 

respectivamente, as raízes 1x  e 2x  desta equação. 
 

(A) 1x = 7 e 2x = 2. 

(B) 1x = -2 e 2x = -3. 

(C) 1x = 3 e 2x = -5. 

(D) 1x = 2 e 2x = 1. 

 

INFORMÁTICA 
 

Questão 26  
 

Muitos usuários possuem várias contas de e-mail, isso 
muitas vezes se torna um problema, pois gerenciar 
todas as contas por gerenciadores de e-mail online 
torna-se complicado. Os aplicativos gerenciadores de 
e-mail local (que pode ser instalado no computador) 
facilitam muito essa tarefa. Com base no enunciado 
acima, assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
gerenciador de e-mail local (que pode ser instalado no 
computador). 
 

(A) Gerenciador Evolution. 
(B) Gerenciador Thunderbird. 
(C) Gerenciador Outlook express. 
(D) Gerenciador FileZilla. 

 

Questão 27  
 

Considerando o envio de um e-mail com 100 arquivos 
de imagem (arquivos jpg) em anexo totalizando 30Mb, 
e considerando que o limite máximo para anexar 
arquivos em um único envio é de 25Mb, assinale a 
alternativa que apresenta uma possível solução para 
um único envio das imagens por anexo. 
 

(A) Compactar os arquivos. 
 

(B) Enviar 2 (dois) e-mails. 
 

(C) Forçar tentativa de envio por mais de 3 (três) 
vezes. 

 

(D) Não há possibilidades de enviar mais de 20 
(vinte) arquivos por e-mail. 

 

Questão 28  
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
navegador de internet. 
 

(A) Mozilla Firefox. 
(B) Chrome. 
(C) Spring IDE. 
(D) Internet Explorer. 

 

Questão 29  
 

O aplicativo Microsoft Excel é uma planilha eletrônica 
utilizada para efetuar cálculos e outros fins, porém não 
é um software gratuito. Assinale a alternativa abaixo 
que apresenta um aplicativo semelhante ao Excel, 
entretanto com sua licença gratuita. 
 

(A) BrOffice Writer. 
(B) BrOffice Calc. 
(C) BrOffice Jankins. 
(D) BrOffice Lion. 
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Questão 30  
 
Considerando o Microsoft Office 2010 (Instalação 
padrão em português), assinale a alternativa que 
apresenta a tecla de atalho para quebra de página no 
MS Word. 

 
(A) Ctrl + Shift + Alt + D. 
(B) Ctrl + B. 
(C) Alt + R. 
(D) Ctrl + Enter. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 31  
 
A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos, EXCETO: 
 

(A) A soberania. 
(B) A erradicação da pobreza. 
(C) A dignidade da pessoa humana. 
(D) O pluralismo político. 

 

Questão 32  
 
NÃO constitui objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil: 

 
(A) Buscar solução pacífica dos conflitos 

internacionais. 
 

(B) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 

(C) Garantir o desenvolvimento nacional. 
 

(D) Promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 

 

Questão 33  
 
Em regra, o Estado não intervirá em seus Municípios, 
nem a União nos Municípios localizados em Território 
Federal. Atentando-se as exceções previstas no artigo 
35 da Constituição Federal, são as causas que 
autorizam a intervenção nos Municípios, EXCETO: 
 

(A) Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, 
por dois anos consecutivos, a dívida fundada. 
 

(B) Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e 
serviços públicos de saúde. 

 
(C) O Tribunal de Justiça negar provimento a 

representação para assegurar a observância de 
princípios indicados na Constituição Estadual. 

 
(D) Não forem prestadas contas devidas, na forma 

da lei. 
 

Questão 34  
 
Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e 
julgar, originariamente, EXCETO: 
 

(A) A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo federal, estadual, ou municipal. 

(B) Os conflitos de competência entre o Superior 
Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre 
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer 
outro tribunal. 

 
(C) A revisão criminal e a ação rescisória de seus 

julgados. 
 

(D) A ação em que todos os membros da 
magistratura sejam direta ou indiretamente 
interessados, e aquela em que mais da metade 
dos membros do tribunal de origem estejam 
impedidos ou sejam direta ou indiretamente 
interessados. 

 

Questão 35  
 
A Lei Complementar 95 de 26 de fevereiro de 1998 
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos normativos que 
menciona. Acerca do previsto na referida Lei, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 

(A) As emendas à Constituição Federal terão sua 
numeração iniciada a partir da promulgação da 
Constituição. 
 

(B) A contagem do prazo para entrada em vigor das 
leis que estabeleçam período de vacância far-
se-á com a inclusão da data da publicação e do 
último dia do prazo, entrando em vigor no dia 
subsequente à sua consumação integral. 

 
(C) As leis que estabeleçam período de vacância 

deverão utilizar a cláusula „esta lei entra em 
vigor após decorridos (o número de) dias de sua 
publicação oficial‟. 

 
(D) Eventual inexatidão formal de norma elaborada 

mediante processo legislativo regular constitui 
escusa válida para o seu descumprimento. 

 

Questão 36  
 
Acerca dos poderes e deveres do administrador 
público, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) São princípios deveres do administrador público: 
dever de agir, dever de eficiência, dever de 
probidade e dever de prestar contas. 
 

(B) Não existe abuso de poder por omissão, sendo 
este obrigatoriamente comissivo. 

 

(C) O abuso de autoridade se reparte em duas 
espécies: o excesso de poder e o desvio de 
finalidade. 

 
(D) A inércia da administração, retardando ato ou 

fato que deva praticar, pode ensejar correção 
judicial e indenização ao prejudicado. 

 

Questão 37  
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
 

(A) A investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
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sendo vedadas nomeações para cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração. 
 

(B) 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 às atribuições de 
direção, chefia, secretaria, assessoramento, 
dentre outras. 

 
(C) É garantido ao servidor público civil o direito à 

livre associação sindical. 
 

(D) O prazo de validade do concurso público será 
de até dois anos, prorrogável uma vez, por um 
ano. 

 

Questão 38  
 
De acordo com as previsões constitucionais para o 
instituto da desapropriação, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

(A) A lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e 
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição. 
 

(B) Compete privativamente à União legislar sobre 
desapropriação. 

 
(C) As desapropriações de imóveis urbanos serão 

feitas sem prévia indenização em dinheiro. 
 

(D) São isentas de impostos federais, estaduais e 
municipais as operações de transferência de 
imóveis desapropriados para fins de reforma 
agrária. 

 

Questão 39  
 
A Lei 11.079/2004 institui normas gerais para licitação 
e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública. Acerca das disposições 
normativas contidas no referido diploma, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

(A) Parceria público-privada é o contrato 
administrativo de concessão, na modalidade 
patrocinada ou administrativa. 
 

(B) Concessão patrocinada é a concessão de 
serviços públicos ou de obras públicas quando 
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 
usuários, contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao parceiro privado. 

 
(C) Concessão administrativa é o contrato de 

prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda 
que envolva execução de obra ou fornecimento 
e instalação de bens. 

 
(D) É vedada a celebração de contrato de parceria 

público-privada cujo valor do contrato seja 
inferior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
reais). 

 

 

Questão 40  
 
De acordo com o que dispõe a Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei                                    
nº 4.657/1942), assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) As correções a texto de lei já em vigor 
consideram-se lei nova. 
 

(B) Em regra, a lei revogada se restaura por ter a lei 
revogadora perdido a vigência, fenômeno este 
conhecido como repristinação. 

 
(C) Em regra, ninguém se escusa de cumprir a lei, 

salvo quando alegar que não a conhece. 
 

(D) Em regra, a lei começa a vigorar em todo o país 
quarenta e cinco dias depois de oficialmente 
promulgada. 

 

Questão 41  
 
No direito civil, decadência é a extinção de um direito 
por não ter sido exercido no prazo legal, ou seja, 
quando o sujeito não respeita o prazo fixado por lei 
para o exercício de seu direito, perde o direito de 
exercê-lo. Desta forma, nada mais é que a perda do 
exercício do próprio direito pela inércia de seu titular. 
Acerca do instituto da decadência no direito civil, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

 
(A) Decai em três 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. 
 

(B) Em se tratando de vícios redibitórios, 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 efetiva; se já estava na 
posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido 
à metade. 
 

(C) É de cinco anos o prazo de decadência para 
pleitear-se a anulação do negócio jurídico, 
contado, no caso de atos de incapazes, do dia 
em que cessar a incapacidade. 

 
(D) É de quatro anos o prazo de decadência para 

pleitear-se a anulação do negócio jurídico, 
contado, no caso de erro, dolo, fraude contra 
credores, estado de perigo ou lesão, do dia em 
que se realizou o negócio jurídico. 

 

Questão 42  
 
De acordo com as disposições do Código de Processo 
Civil vigente (Lei 13.105/2015) acerca da competência, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) A ação fundada em direito pessoal ou em direito 
real sobre bens móveis será proposta, em regra, 
no foro de domicílio do autor. 
 

(B) Determina-se a competência no momento do 
registro ou da distribuição da petição inicial, 
sendo irrelevantes as modificações do estado 
de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 
alterarem a competência absoluta. 
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(C) Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais 
ações quando houver identidade quanto às 
partes e ao pedido, mas a causa de pedir de 
uma, por ser mais ampla, abrange a das demais 
aproveitando-se as provas. 

 
(D) A competência absoluta poderá modificar-se 

pela conexão ou pela continência. 
 

Questão 43  
 
Em se tratando de demandas executórias em que for 
parte a Fazenda Pública, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

(A) Não serão devidos honorários no cumprimento 
de sentença contra a Fazenda Pública que 
enseje expedição de precatório, desde que não 
tenha sido impugnada. 
 

(B) Na execução fundada em título extrajudicial, a 
Fazenda Pública será citada para opor 
embargos em 30 (trinta) dias, sob pena de, não 
o fazendo, expedir-se precatório ou requisição 
de pequeno valor em favor do Exequente. 

 
(C) No cumprimento de sentença que impuser à 

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

 
(D) A Fazenda Pública não é legitimada a figurar no 

polo passivo de execução de título extrajudicial, 
tendo em vista que seus débitos originam-se, 
obrigatoriamente, de decisão judicial. 

 

Questão 44  
 
Acerca do procedimento de Execução Fiscal, assinale 
a alternativa CORRETA. 
 

(A) Até a decisão de primeira instância, a Certidão 
de Dívida Ativa poderá ser emendada ou 
substituída, assegurada ao executado a 
devolução do prazo para embargos. 
 

(B) A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 
compreendendo a tributária e a não tributária, 
abrange atualização monetária, mas não 
abrange juros, multa de mora ou os demais 
encargos previstos em lei ou contrato. 

 
(C) A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da 

presunção absoluta de certeza e liquidez. 
 

(D) A execução fiscal deverá ser proposta contra o 
devedor, não sendo admissível em face da 
massa ou espólio, diante da ausência de 
personalidade jurídica destes. 

 

Questão 45  
 
Acerca da competência tributária dos Estados e 
Municípios, prevista na Constituição Federal, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Compete aos Municípios instituir impostos sobre 
propriedade predial e territorial urbana. 
 

(B) Compete aos Municípios instituir impostos sobre 
transmissão "causa mortis", a qualquer título, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição. 

 
(C) Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre propriedade de veículos 
automotores. 

 
(D) Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as 
operações e as prestações se iniciem no 
exterior. 

 

Questão 46  
 
A Lei Complementar 101/2000, também conhecida 
como “Lei de Responsabilidade Fiscal”, estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal. Acerca do previsto 
na referida Lei, bem como da previsão constitucional 
acerca da responsabilidade fiscal, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

(A) Todas as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 
 

(B) O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de 
crédito adicional. 

 

(C) É autorizado consignar na lei orçamentária 
crédito com finalidade imprecisa ou com 
dotação ilimitada, desde que autorizado pelo 
Chefe do Executivo. 

 
(D) A lei orçamentária não consignará dotação para 

investimento com duração superior a um 
exercício financeiro que não esteja previsto no 
plano plurianual ou em lei que autorize a sua 
inclusão. 

 

Questão 47  
 
Acerca da Ação Anulatória de Débito Fiscal, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) A ação anulatória de débito fiscal constitui um 
incidente apresentado na própria Execução 
Fiscal, a disposição do sujeito passivo, para a 
discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública. 
 

(B) O prazo prescricional para ingresso da Ação 
Anulatória de Débito Fiscal é de três anos, 
contados da notificação de lançamento. 

 
(C) O procedimento dos Juizados Especiais 

Federais veda expressamente a admissibilidade 
desta ação. 

 
(D) A sentença transitada em julgado, que julgar 

procedente a ação anulatória, é causa de 
extinção do crédito tributário. 
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Questão 48  
 
Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à 
responsabilidade civil: 

 
(A) A responsabilidade civil é independente da 

criminal, não se podendo questionar mais sobre 
a existência do fato, ou sobre quem seja o seu 
autor, quando estas questões se acharem 
decididas no juízo criminal. 
 

(B) O direito de exigir reparação e a obrigação de 
prestá-la não se transmite com a herança. 

 
(C) As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 
(D) A responsabilidade do agente causador do dano 

perante a Administração Pública será subjetiva 
para fins de ação regressiva. 

 

Questão 49  
 
No que se refere às previsões constantes no Código 
de Processo Civil vigente (Lei 13.105/2015), assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) Não se proferirá decisão contra uma das partes 
sem que ela seja previamente ouvida, salvo no 
caso de matéria cognoscível de ofício, como a 
prescrição ou decadência. 
 

(B) Inexistindo preceito legal ou prazo determinado 
pelo juiz, será de 10 (dez) dias o prazo para a 
prática de ato processual a cargo da parte. 

 

(C) Será considerado tempestivo o ato praticado 
antes do termo inicial do prazo. 

 
(D) A União, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público gozarão de prazo 
em quádruplo para todas as suas manifestações 
processuais, cuja contagem terá início a partir 
da intimação pessoal. 

 

Questão 50  
 
Acerca do instituto da Usucapião, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) Os bens públicos não estão sujeitos a 
usucapião. 
 

(B) Aquele que, não sendo proprietário de imóvel 
rural ou urbano, possua como sua, por três anos 
ininterruptos, sem oposição, área de terra em 
zona rural não superior a cinquenta hectares, 
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 
família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 
propriedade. 

 
(C) Aquele que possuir, como sua, área urbana de 

até duzentos e cinquenta metros quadrados, por 
cinco anos ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, ainda que proprietário 
de outro imóvel urbano ou rural. 

 
(D) Aquele que possuir coisa móvel como sua, 

contínua e incontestadamente durante três 
anos, independente de justo título ou boa-fé, 
adquirir-lhe-á a propriedade. 

 
 
 
 

 

 

 

 

DISCURSIVA 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA DISCURSIVA SEGUNDO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2016 
 

12.3 A prova dissertativa será avaliada considerando-se os seguintes aspectos conforme a TABELA 12.1: conhecimento técnico-
científico sobre a matéria - 3,00; atendimento ao tema proposto na questão - 2,00; clareza de argumentação/senso crítico - 3,00; 
utilização adequada da Língua Portuguesa - 2,00. 
 

12.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero):  
a) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por 
outro meio que não o determinado neste Edital;  
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;  
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;  
d) não apresentar a questão redigida na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;  
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 
número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).  

 

12.5 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os aspectos mencionados da tabela 12.1, 
da seguinte forma: será atribuída a nota máxima de 10,00 (dez) pontos para a questão.  
 

12.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais na soma da questão discursiva para não ser eliminado do concurso 
público.  
 

12.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. As folhas para rascunho, 
no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova discursiva.  
 

12.8 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo 
desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a 
extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.  
 

12.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a CORRETA solução das questões, acarretará em 
descontos na pontuação atribuída ao examinando nesta fase. 
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Questão 01  

 
Como bem se sabe, os princípios constitucionais inerentes à Administração Pública são aqueles expostos na 
Constituição, podendo assim estar de forma expressa ou de forma implícita.  
 

Elenque os cinco princípios constitucionais explícitos que regem a administração pública (sabendo-se que estes são 
aqueles previstos expressamente no texto Constitucional) e discorra brevemente acerca de cada um deles. 

 
 

RASCUNHO  
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