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 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 
CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 06 a 09 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 29 
DISSERTATIVA 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. 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 03 (três) 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 a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 
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 no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este 

pode ser levado pelo candidato.

ADVOGADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia com atenção o texto abaixo e responda ao que se 
pede. 
 
 Adriane quer saber se o terno do seu futuro 
marido deve combinar com as flores do buquê, com os 
tons das toalhas da recepção ou se deve ser branco 
(ou bem claro) para ficar de acordo com o vestido dela. 
 Meu impulso foi o de ligar para o noivo e dizer 
que ainda estava em tempo de ele desistir, se mandar 
e arranjar outra noiva. Uma que não o visse como um 
acessório na sua vida! 
 Noivos não devem se fantasiar no dia de seu 
casamento: nada de roupinha de soldadinho de 
chumbo, ternos brancos de primeira comunhão, 
túnicas indianas. O dia do casamento é o momento em 
que um homem assume, perante a sociedade, seu 
compromisso com a masculinidade e com a vida 
adulta. Não é, portanto, hora para brincadeiras, 
roupinhas infantis ou bobagens fora de propósito. Se 
não, quem vai levar o casamento dele a sério? 
Ninguém. Nem a  noiva. 
 Noivos, não comecem mal essa história que já 
não é fácil!  Respeito e adequação são indispensáveis 
para um casamento dar certo. Festa de casamento não 
é baile de carnaval. 
                                                                                                                                     
(KALIL, Glória. Alô, chics. São Paulo: Ediouro, 2008, p. 101) 
 

Questão 01  
 
De acordo com o texto dado, é INCORRETO deduzir 
que sua autora pensa que: 

 
(A) Uma noiva que se preocupa em combinar a 

roupa do noivo com a decoração da festa é uma 
mulher desinformada e fútil. 
 

(B) Tanto a pessoa do noivo como a sua vestimenta 
não são um enfeite, seja na cerimônia de 
casamento, seja na vida conjugal. 

  
(C) A cerimônia de casamento é um momento sério 

e seus procedimentos devem respeito às 
tradições, não a bobagens infantilizadas. 

 
(D) A fantasia que envolve o casamento deve ser de 

acordo com o que os noivos sonharam para a 
ocasião, desde que não seja fantasia de 
soldadinho de chumbo e ternos de primeira 
comunhão.  

 

Questão 02  
 
Assinale a alternativa em que a regência verbal está 
INCORRETA. 

 
(A) O pagamento efetuado após seu prazo implicará 

em multa de 5% sobre o valor da dívida. 
 

(B) Assistimos ao debate entre os dois candidatos e 
continuamos indecisos. 

 
(C) Eu ainda me lembro de todos os detalhes de 

nossa última reunião. 
 

(D) Ele sempre aspirou a um cargo na diretoria de 
nosso clube. 

 
 
 
 

Questão 03  
 
Assinale a alternativa em que o termo grifado é um 
adjetivo. 

 
(A) Ela falou pouco mas falou bonito na festa de 

inauguração da loja. 
 

(B) Um claro iluminou a salinha da frente e eu notei 
a ausência daquele abajur. 

 
(C) Menino bonito não briga com a irmãzinha, meu 

filho! 
 

(D) Fale claro com ele agora, pois é a sua grande 
chance. 

    
Questão 04  

 
Assinale a alternativa em que o termo grifado 
CORRESPONDE à função sintática dada entre 
parênteses. 

 
(A) Ele entrou na sala aborrecido.    (objeto 

indireto). 
 

(B) Não me interessa mais a sua opinião.   (objeto 
direto preposicionado). 

 
(C) A proposta de trabalho não nos agradou nem 

um pouco.   (complemento nominal). 
 

(D) Vende-se casa na Praia da Enseada.  (sujeito 
paciente).  

 
Questão 05  

 
Assinale a alternativa em que todas as obras têm 
Machado de Assis como autor. 

 
(A) “A morte do caixeiro viajante” e  “Dois irmãos”. 

 
(B) “Esaú e Jacó” e “Quincas Borba”. 

 
(C) “Senhora” e “A morte e a morte de Quincas 

Berro d’água”. 
 

(D) “Laços de família” e “Memórias de um sargento 
de milícias”. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 

 

Questão 06  
 
Em 1964, houve um conjunto de eventos no Brasil em 
que encerrou o governo do então presidente João 
Belchior Marques Goulart, também conhecido como 
Jango, que havia sido democraticamente eleito vice-
presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 
Esses eventos tornaram-se um regime que durou até 
1985, quando, indiretamente, foi eleito o primeiro 
presidente civil desde as eleições de 1960, Tancredo 
Neves, o qual é conhecido como: 

 
(A) Regime comunista. 
(B) Regime militar. 
(C) Regime democrático. 
(D) Regime autoritário. 
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Questão 07  
 
Nos Jogos Olímpicos de 1928, foi reintroduzido um 
importante símbolo das Olímpiadas, que fazia parte 
dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e permanece até 
os dias atuais. O procedimento desse símbolo termina 
um dia antes da abertura dos Jogos Olímpicos, o(a) 
qual chamamos de: 

 
(A) Mascote Olímpico. 
(B) Bandeira Olímpica. 
(C) Tocha Olímpica. 
(D) Bola Olímpica. 

 

Questão 08  
 
O crescimento das cidades, das indústrias e do 
número de veículos está causando transtornos para o 
ar, solo e águas. O ser humano está destruindo o meio 
ambiente. Portanto, para que ocorra o 
desenvolvimento sustentável é necessário: 

 
(A) Aumento na utilização de combustíveis fósseis. 

 
(B) Harmonização entre desenvolvimento, 

preservação do meio ambiente, justiça social e 
qualidade de vida. 

 
(C) Tratamento de esgotos industriais e domésticos 

para que sejam despejados em rios, lagoas e 
córregos. 

 
(D) Uso liberado de sacolas plásticas em 

supermercados e lojas. 
 

Questão 09  
 
Órgão autônomo que auxilia o Poder Legislativo a 
exercer o controle externo, fiscalizando os gastos dos 
Poderes Executivo, Judiciário e do próprio Legislativo. 
Que órgão é esse? 

 
(A) Tribunal de Contas. 
(B) Ordem dos Advogados. 
(C) Ministério Público. 
(D) Advocacia Geral da União. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 10  

 
Segundo a lei orgânica do município de Bandeirantes, 
o município poderá dividir-se, para fins 
administrativos, em Distritos a serem criados, 
organizados, suprimidos ou fundidos por lei após 
consulta plebiscitária à população diretamente 
interessada, observada a legislação estadual e o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 6º da 
Lei Orgânica. Nesse sentido, de acordo com o art. 6º 
de referida lei, são requisitos para a criação de distrito: 

 
(A) População, eleitorado e arrecadação não 

inferiores à sexta parte exigida para a criação do 
município. 
 

(B) Existência, na povoação-sede, de pelo menos 
cem moradias, escola pública, posto de saúde e 
posto policial. 

 
(C) População, eleitorado e arrecadação não 

inferiores à terça parte exigida para a criação de 
município. Existência, na povoação-sede, de 

pelo menos duzentas moradias, escola pública, 
posto de saúde e posto policial. 

 
(D) População, eleitorado e arrecadação não 

inferiores à quinta parte exigida para a criação 
de município. Existência, na povoação-sede, de 
pelo menos cinquenta moradias, escola pública, 
posto de saúde e posto policial. 

 

Questão 11  
 
Nos termos do artigo 13 da lei orgânica do município 
de Bandeirantes, ao município é vedado, EXCETO: 

 
(A) Recusar fé aos documentos públicos. 

 
(B) Outorgar isenções e anistia fiscais, ou permitir a 

remissão de dívidas, sem interesse público 
justificado, sob pena de nulidade do ato. 

 
(C) Exigir ou aumentar tributo com lei que o 

estabeleça. 
 

(D) Estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços, de qualquer natureza, em razão de 
sua procedência ou destino. 
 

Questão 12  
 
As sessões da Câmara deverão ser realizadas em 
recinto destinado ao seu funcionamento, observado o 
disposto na Lei Orgânica do Município de 
Bandeirantes. Nesse sentido, referida lei orgânica aduz 
que as sessões somente poderão ser abertas com a 
presença de, no mínimo, determinada quantidade dos 
membros da Câmara. Ante ao exposto, assinale a 
alternativa CORRETA, nos termos do art. 21, caput, 
que contempla a quantidade dos membros 
necessários para a abertura das sessões. 

 
(A) 1/5 (um quinto). 
(B) 1/4 (um quarto). 
(C) 1/3 (um terço). 
(D) 1/2 (metade). 

 

Questão 13  
 
No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de 
janeiro, às 10:00 horas, em sessão de instalação, 
independentemente de número, os vereadores 
prestarão compromisso e tomarão posse. Nos termos 
do artigo 4º do regimento interno da Câmara Municipal 
de Bandeirantes, a sessão estará sob a presidência do 
Vereador: 

 
(A) Mais idoso dentre os presentes. 

 
(B) Mais votado dentre os presentes. 

 
(C) Com maior número de legislaturas dentre os 

presentes. 
 

(D) Pertencente ao partido com maior 
representação na Casa, dentre os presentes. 
 

Questão 14  
 
O regimento interno da Câmara Municipal de 
Bandeirantes, no artigo 29º, dispõe que compete ao 1º 
(Primeiro) Secretário, EXCETO: 

 
(A) Ler as atas das sessões, quando requerido 

pelos vereadores. 
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(B) Formular representação junto às autoridades 
federais e estaduais. 
 

(C) Zelar pela guarda dos papéis submetidos à 
Mesa. 
 

(D) Redigir e transferir a Ata das sessões secretas. 
 

Questão 15  
 
À Câmara compete, privativamente, entre outras 
determinadas atribuições, as contidas no art. 35 do 
regimento interno da Câmara Municipal de 
Bandeirantes. Nesse sentido, assinale a alternativa 
CORRETA, em consonância com esse dispositivo: 

 
(A) Tomar e julgar as contas do Prefeito no prazo 

não inferior a 30 dias, com prazo máximo de 60 
(sessenta) dias após o recebimento do parecer 
do Tribunal de Contas do Estado, sob pena de 
sobrestamento da pauta. 
 

(B) Tomar e julgar as contas do Prefeito no prazo 
não inferior a 60 dias, com prazo máximo de 90 
(noventa) dias após o recebimento do parecer 
do Tribunal de Contas do Estado, sob pena de 
sobrestamento da pauta. 

 
(C) Tomar e julgar as contas do Prefeito no prazo 

não inferior a 30 dias, com prazo máximo de 90 
(noventa) dias após o recebimento do parecer 
do Tribunal de Contas do Estado, sob pena de 
sobrestamento da pauta. 

 
(D) Tomar e julgar as contas do Prefeito no prazo 

não inferior a 15 dias, com prazo máximo de 60 
(sessenta) dias após o recebimento do parecer 
do Tribunal de Contas do Estado, sob pena de 
sobrestamento da pauta. 

 

Questão 16  
 
A lei de responsabilidade fiscal, de nº 101/2000, trata 
sobre a despesa obrigatória de caráter continuado no 
artigo 17. Desse modo, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
(A) Considera-se obrigatória de caráter continuado 

a despesa não corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a um 
exercício. 
 

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

 
(C) Considera-se obrigatória de caráter continuado 

a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a um 
exercício. 

 
(D) Considera-se obrigatória de caráter continuado 

a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período superior a dois 
exercícios. 

 
Questão 17  

 
Assinale a alternativa que contempla a definição da 
teoria dos motivos determinantes. 

 
(A) A teoria dos motivos determinantes afirma que o 

motivo apresentado como fundamento fático da 
conduta vincula a validade do ato administrativo. 
Assim, havendo comprovação de que o alegado 
pressuposto de fato é falso ou inexistente, o ato 
torna-se nulo. 
 

(B) A teoria dos motivos determinantes afirma que a 
Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais. 

 
(C) A teoria dos motivos determinantes afirma que 

não se admite outro objetivo para o ato 
administrativo que não o interesse público. 

 
(D) A teoria dos motivos determinantes afirma que 

sob a vigência do Estado de Direito não se pode 
admitir a utilização de prerrogativas públicas 
sem moderação e racionalidade. É uma 
imposição à Administração de impor aos 
agentes públicos que realizem suas funções 
com equilíbrio, coerência e bom senso. 

 
Questão 18  

 
NÃO é um princípio básico da Administração Pública: 

 
(A) Princípio da legalidade. 
(B) Princípio da pessoalidade. 
(C) Princípio da moralidade. 
(D) Princípio da finalidade. 

 
Questão 19  

 
Sobre os poderes administrativos vinculado, 
discricionário, hierárquico e disciplinar, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Define-se poder vinculado quando a lei atribui 

determinada competência definindo todos os 
aspectos da conduta a ser adotada, sem atribuir 
margem de liberdade para o agente público 
escolher a melhor forma de agir. 
 

(B) Define-se poder discricionário quando o 
legislador atribui certa competência à 
Administração Pública, reservando uma margem 
de liberdade para que o agente público, diante 
da situação concreta, possa selecionar dentre 
as opções predefinidas qual a mais apropriada 
para defender o interesse público. 

 
(C) Define-se poder hierárquico como o que dispõe 

o Executivo para equalizar a relação de trabalho 
entre os empregados públicos, estabelecendo a 
relação de igualdade entre os servidores do seu 
quadro de pessoal. 

 
(D) Define-se poder disciplinar aquele consistente 

na possibilidade de a Administração aplicar 
punições aos agentes públicos que cometam 
infrações funcionais. 
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Questão 20  
 
Sabe-se que, no âmbito do direito privado, quando 
relacionado a contratos privados comutativos, aplica-
se a exceptio non adimpleti contractus (exceção do 
contrato não cumprido). De outro modo, no tocante 
aos contratos administrativos, somente pode ser 
invocado pelo contratado referido brocardo, com o fim 
de suspender a execução contratual, após qual 
período? 

 
(A) 30 dias. 
(B) 60 dias. 
(C) 90 dias. 
(D) 120 dias. 

 
Questão 21  

 
O artigo 65 da lei 8.666 trata sobre as alterações nos 
contratos. Observe-se que a lei autoriza que a 
Administração realize modificação unilateral no objeto 
do contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público. Nesse sentido, assinale a alternativa 
que indica corretamente: I – o percentual que 
contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, e II – 
no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento. 

 
(A) Até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. Até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 
 

(B) Até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. Até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 
(C) Até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. Até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) para os seus 
acréscimos. 

 
(D) Até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. Até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) para os seus 
acréscimos. 

 
Questão 22  

 
É finalidade da licitação, nos termos da Lei 8.666, 
EXCETO: 

 
(A) Buscar a melhor proposta. 

 
(B) Inobservar o princípio da isonomia entre os 

interessados. 
 

(C) Estimular a competitividade entre os potenciais 
contratados. 

 
(D) Promover o desenvolvimento nacional 

sustentável. 
 

Questão 23  
 
Sabe-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, 
existem diversas modalidades licitatórias. Pode-se 
citar, por exemplo, a concorrência, a tomada de preços 
e o convite, estando todas dispostas na lei 8.666. 
Nesse diapasão, essas modalidades diferenciam-se 
basicamente em função do valor do objeto. Com essas 
considerações, em obras e serviços de engenharia, 

assinale a alternativa que contém a faixa de preço 
CORRETA, de acordo com o art. 23 da referida lei. 

 
(A) Convite: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio 

de reais). 
 

(B) Tomada de preços: até R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais). 
 

(C) Tomada de preços: até R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). 

 
(D) Concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e meio de reais). 
 

Questão 24  
 
O pregão foi criado pela lei 10.520/2002. Assim, 
assinale a alternativa CORRETA, que dispõe sobre o 
intervalo mínimo entre a publicação do instrumento 
convocatório e o envio de propostas. 

 
(A) O prazo fixado para a apresentação das 

propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a 30 (trinta) dias úteis. 
 

(B) O prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 

 
(C) O prazo fixado para a apresentação das 

propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a 15 (quinze) dias úteis. 

 
(D) O prazo fixado para a apresentação das 

propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a 20 (vinte) dias úteis. 

 
Questão 25  

 
A lei 8.666, no artigo 22, § 4º, dispõe sobre o concurso, 
que é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de: 

 
(A) Trabalho técnico, científico ou artístico, 

mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias. 
 

(B) Execução de obras de engenharia, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

 
(C) Pessoas qualificadas para ingressar no quadro 

de servidores públicos, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 

 
(D) Compras e serviços em geral, conforme critérios 

constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

 
Questão 26  

 
Sobre a classificação dos bens públicos, nos termos 
do artigo 99 do Código Civil, assinale a alternativa que 
contempla a definição do bem público em que se 
enquadram “as ruas e as praças”. 
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(A) Dominicais. 
(B) Voluptuário. 
(C) De uso comum do povo. 
(D) De uso especial. 

 
Questão 27  

 
Segundo a lei de execuções fiscais (Lei 6.830), o 
executado será citado para, em determinado prazo, 
pagar a dívida com os juros e multa de mora e 
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou 
garantir a execução. Nessa toada, assinale a 
alternativa que contém o prazo CORRETO, segundo 
disposto no art. 8º do referido diploma. 

 
(A) 30 dias. 
(B) 15 dias. 
(C) 10 dias. 
(D) 05 dias. 

 
Questão 28  

 
Acerca das espécies de atos administrativos, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 
(A) Atos normativos são manifestações internas da 

Administração decorrentes do poder hierárquico 
disciplinando o funcionamento de órgãos e a 
conduta de agentes públicos. 
 

(B) Atos ordinatórios são aqueles que contém 
comandos, em regra, gerais e abstratos para 
viabilizar o cumprimento da lei. 

 
(C) Atos enunciativos aplicam sanções a 

particulares ou servidores que pratiquem 
condutas irregulares, tais como as multas. 

 
(D) Atos negociais manifestam a vontade da 

Administração em concordância com o interesse 
de particulares, tais como as autorizações e 
licenças. 
 

Questão 29  
 
A Constituição Federal brasileira dispõe no artigo 5º, 
inciso XXIV, três fundamentos para a desapropriação. 
Assinale a única alternativa que NÃO contém um 
desses fundamentos. 

 
(A) Necessidade pública. 
(B) Interesse privado. 
(C) Utilidade pública. 
(D) Interesse social. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


