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Concurso Público 

Antônio Olinto/PR 
 

Advogado 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos da Área 

 
30 

 
40 

Total de questões 70 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 4h30min, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após três horas contadas do 
efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de três horas contadas do efetivo início das provas, será 
permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Língua Portuguesa 
 
Texto 1: 
 
Cirurgia pioneira no cérebro dá sons e voz a menina 100% 

surda 
 

“Ouvimos (dos médicos) que nem se 
colocássemos uma bomba atrás da orelha dela ela 
escutaria a detonação”, conta o pai de Leia, Bob, 
lembrando-se do momento em que descobriu que sua 
filha bebê tinha um tipo raro de surdez profunda. 

Leia não tinha o nervo auditivo, o que significa 
que nem mesmo aparelhos auditivos ou implantes 
cocleares poderiam ajudá-la. Eram poucas as 
perspectivas de que Leia aprendesse a falar. 

Diante desse quadro, os pais de Leia brigaram 
para que ela fosse uma das primeiras crianças britânicas 
a serem submetidas ___ uma cirurgia cerebral - ainda 
arriscada -, para a colocação de um implante auditivo no 
tronco encefálico. 

Bob conta que foi muito difícil a decisão de 
submeter a filha à cirurgia, mas que ele e a mulher Alison 
queriam “dar à Leia a melhor oportunidade na vida”. O 
casal esperava que a cirurgia permitisse à menina passar 
___ escutar carros buzinando quando ela atravessasse a 
rua - para que pudesse, enfim, se locomover fora de casa 
com mais segurança. 

Mas, nos cinco anos passados desde o 
procedimento, o progresso de Leia superou muito essas 
expectativas iniciais. Começou devagar, pouco depois da 
cirurgia, com Leia reagindo a sons como o das portas do 
metrô. Aos poucos, ela passou a entender o conceito de 
som ___ medida que seus pais repetiam palavras e 
pediam que ela os imitasse. Hoje, após anos de 
fonoaudiologia e outras terapias, ela consegue falar frases 
completas, cantar músicas e escutar conversas no 
telefone. 

A cirurgia pela qual Leia passou é pioneira e 
envolve inserir um aparelho diretamente no cérebro, para 
estimular os canais auditivos em crianças nascidas sem 
os nervos específicos. 

Um microfone e um processador de som 
acoplados ao lado da cabeça transmitem o som ao 
implante. Esse estímulo elétrico é capaz de prover 
sensações auditivas, mas nem sempre consegue 
restaurar uma audição normal. 

No entanto, o otologista Dan Jiang, diretor clínico 
do Centro de Implantes Auditivos do Guy’s and St 
Thomas’ NHS Foundation Trust, explica que algumas 
crianças, como Leia, conseguem desenvolver a fala. 

“Os resultados variam muito. Alguns pacientes se 
saem melhor do que outros”, diz. “Exige adaptação, e 
crianças pequenas se adaptam melhor, então gostamos 
de inserir o implante o mais cedo possível”. 

“Crianças com menos de cinco anos têm mais 
facilidade em aprender novos conceitos de som e 
respondem bem a terapias intensivas”, ele agrega. 

https://www.bbc.com... - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto 1 CORRETAMENTE: 
 
a) a - a - à 
b) à - à - à 
c) a - à - à 
d) à - a - a 
 

2) De acordo com o texto 1, analisar a sentença abaixo: 
 
Leia tinha uma surdez profunda incomum, pois não 
possuía o nervo auditivo (1ª parte). Um implante coclear 
não poderia ajudar Leia, mas um implante no tronco 
encefálico a ajudou a ouvir (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

3) Com base nas informações contidas no texto 1, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. A cirurgia na qual um aparelho é colocado no cérebro é 

nova e promete uma audição normal e completa. 
II. Os resultados da cirurgia variam, porém 

independentemente da idade.  
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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4) As palavras sublinhadas no trecho “Bob conta que foi 
muito difícil a decisão de submeter a filha à cirurgia” 
(quarto parágrafo do texto 1) podem ser classificadas 
respectivamente como: 
 
a) Conjunção e pronome. 
b) Conjunção e advérbio. 
c) Pronome e advérbio.  
d) Advérbio e pronome. 
 

5) Em “A cirurgia pela qual Leia passou é pioneira” (sexto 
parágrafo do texto 1), o termo sublinhado poderia ser 
substituído, sem incorreção ou alteração de sentido, por: 
 
a) Com que. 
b) A qual. 
c) Por que. 
d) Que. 
 

6) Considerando-se as palavras homônimas, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O recital não teve nada __________ com a identidade da 
escola. 
Por favor! Passe-me o ______________ da mesa. Preciso 
dessa medida logo.  
 
a) a ver - comprimento 
b) haver - comprimento 
c) a ver - cumprimento 
d) haver - cumprimento 
 

7) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Porque você ainda está me esperando? 
b) Ele não veio para casa. Porquê? 
c) A dificuldade por que passei me ajudou a ser 

responsável. 
d) Quero entender por quê tudo está tão caro. 
 

8) Em relação à formação de palavras, analisar os itens 
abaixo:  
 
I. A palavra “bem-me-quer” é formada por composição por 

justaposição. 
II. A palavra “passatempo” é formada por composição por 

aglutinação. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

9) Tendo em vista a colocação pronominal, marcar C para 
as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Eu quero falar-lhe só mais uma coisa. 
(---) Em tratando-se de frutos do mar, meu pai é um ótimo 

cozinheiro. 
(---) Talvez encontrou-me dormindo. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - E. 
 

10) A palavra sublinhada em “Respeito meus professores, 
mormente os mais antigos.” poderia ser substituída, sem 
alteração de sentido, por: 
 
a) Principalmente. 
b) Exceto. 
c) Apenas. 
d) Menos. 
 

11) Em relação aos modos verbais, assinalar a alternativa 
que apresenta verbo no indicativo: 
 
a) Cante, meu amigo! 
b) Que ele tenha uma linda vida! 
c) Caso ele queira...  
d) Eu aceitaria sem problema nenhum. 
 

12) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE com o verbo conjugado no presente do 
subjuntivo: 
 
Preciso me manter sério, para que tu te _____________. 
 
a) manténs 
b) mantivesses 
c) mantenhas 
d) mantenha 
 

13) Considerando-se a concordância nominal, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______ a urgência, seguem os documentos _________ 
ao contrato. 
 
a) Dada - anexos 
b) Dado - anexos 
c) Dada - anexo 
d) Dado - anexo 
 

14) Em “A tristeza é fugaz, pois a felicidade se sobrepõe.”, 
a palavra sublinhada tem por antônimo: 
 
a) Transitória. 
b) Duradoura. 
c) Mole. 
d) Indolor. 
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15) Quanto à pontuação, analisar os itens abaixo:  
 
I. Eu preciso ir, fique, porém, até amanhã. 
II. Ana meu amor, faz, isso pra mim? 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  
  
Texto 2: 
 

Tarefas domésticas ajudam a manter seu cérebro 
saudável 

 
Cada vez mais as pesquisas demonstram que, 

quando se trata de atividade física, mesmo um pouquinho 
já faz um bem danado para a saúde. E “um pouquinho” 
pode ser, acredite, varrer a casa e gastar uns minutos pra 
lá e pra cá limpando seu quarto. 

É o que indica um estudo publicado na revista 
científica Jama Network Open. Segundo a pesquisa, 
essas atividades podem garantir um cérebro saudável na 
terceira idade. 

A pesquisa foi feita com mais de 2 mil 
participantes, que _________ 53 anos, em média. Suas 
atividades rotineiras foram monitoradas durante três dias, 
e, nesse período, eles também passaram por exames de 
ressonância para acompanhar a variação de volume do 
cérebro. Sabe-se que a diminuição da massa cinzenta 
está relacionada ao envelhecimento: cerca de 0,2% do 
volume cerebral é perdido a cada ano a partir de 60 anos 
de idade. 

Os autores do estudo notaram que cada hora 
extra de atividade por dia, mesmo que seja uma faxina 
leve, ____________ 0,22% a mais no volume cerebral. O 
trabalho mostrou ainda que os participantes que davam ao 
menos 10 mil passos por dia – recomendação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) – 
________________ um cérebro 0,35% maior do que 
aqueles que se restringiam a 5 mil passos. 

https://super.abril.com.br... - adaptado.  
 

16) Considerando-se a concordância, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas do texto 2 
CORRETAMENTE: 
 
a) tinha - garantem - apresentava 
b) tinham - garantem - apresentavam 
c) tinham - garante - apresentavam 
d) tinham - garante - apresentava 
 

17) De acordo com o texto 2, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Uma atividade física reduzida melhora a saúde 

cerebral. 
(---) Conforme o estudo, uma hora extra de atividades por 

dia duplica o volume cerebral. 
 
a) E - E. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) C - C. 

18) Segundo seu sentido no texto, a palavra “rotineiras” 
(terceiro parágrafo do texto 2) NÃO encontra um sinônimo 
em: 
 
a) Habituais. 
b) Obrigatórias. 
c) Quotidianas. 
d) Costumeiras. 
 

19) Considerando-se algumas palavras do texto 2 e as 
regras de acentuação, analisar a sentença abaixo: 
 
A palavra “saudável” é acentuada pela mesma regra de 
“também” (1ª parte). A palavra “física” é acentuada pela 
mesma regra de “científica” (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

20) Quanto ao plural das palavras “escrivão” e “chapelão”, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Escrivães e chapelãos. 
b) Escrivãos e chapelãos. 
c) Escrivães e chapelões. 
d) Escrivãos e chapelões. 
 

21) Assinalar a alternativa na qual há um verbo no 
pretérito: 
 
a) Ana e Paula conversam todas as noites. 
b) Conversarás com ele? 
c) Espero que ela converse com seu marido antes de 

aceitar. 
d) Ela conversou com toda a turma. 
 

22) Em relação à flexão de gênero, analisar os itens 
abaixo:  
 
I. O feminino de “barão” é “baronesa”. 
II. O feminino de “cônsul” é “cônsula”. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

23) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Minuciosamente. 
b) Entertido. 
c) Incoveniente. 
d) Losângulo. 
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24) Em relação à classificação dos termos da oração 
sublinhados, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Sujeito. 
(2) Predicado. 
 
(---) Quem foi o responsável? 
(---) Aquilo basta para mim. 
 
a) 2 - 1. 
b) 1 - 2.   
c) 1 - 1. 
d) 2 - 2. 
 

25) No período “Eu não vou mais sair, uma vez que está 
chovendo.”, o termo sublinhado introduz circunstância de: 
 
a) Condição.  
b) Comparação.  
c) Causa.  
d) Finalidade. 
 

26) Em relação à regência nominal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Fiquei muito abalado com o que ocorreu. 
(---) Ele precisa imediatamente de acesso ao terraço. 
 
a) E - E. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) C - C. 
 

27) Na frase “Seria mais amigável, se fosse menos 
crítico.”, o termo sublinhado poderia ser substituído, sem 
alteração no sentido, por: 
 
I. Desde que. 
II. Caso. 
III. Pois. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

28) Em “Não vejo as meninas.”, o verbo encontra-se em 
que voz?  
 
a) Ativa. 
b) Passiva analítica. 
c) Passiva sintética.  
d) Reflexiva. 
 

29) Em relação à colocação pronominal, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Ênclise. 
(2) Próclise. 
(3) Mesóclise. 
 
(---) Deu-me um presente.  
(---) Talvez te encontre depois do almoço.  
 
a) 2 - 1. 
b) 1 - 2.   
c) 3 - 3. 
d) 3 - 2. 
 

30) Considerando-se a regência verbal, assinalar a 
alternativa INCORRETA:  
 
a) Devemos informar a polícia do acidente. 
b) A má estrutura implicou na queda do prédio, sendo 

assim, foi a causa. 
c) Recomenda-se repouso ao paciente.  
d) Amigos, lembrem os tempos de infância. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Conhecimentos da Área 
 

Direito Constitucional 
  
31) De acordo com a Constituição Federal, mediante 
aprovação da população diretamente interessada, através 
de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei 
complementar, os Estados poderão se: 
 
a) Desmembrar para se anexar a outros, mas não 

poderão formar novos Estados. 
b) Subdividir ou formar novos Estados; no entanto, não 

poderão se desmembrar para se anexar a outros 
Estados. 

c) Subdividir, desmembrar-se para se anexar a outros ou, 
até, formar novos Estados, mas não poderão formar 
novos Territórios. 

d) Desmembrar para se anexar a outros Estados, 
subdividir-se ou formar novos Estados e Territórios. 

 

32) Segundo a Constituição Federal, o estado de defesa 
poderá ser decretado pelo Presidente da República a fim 
de preservar ou restabelecer, em determinados locais, a 
ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e 
iminente instabilidade institucional. Pode-se afirmar que o 
tempo de duração do estado de defesa será de:  
 
a) 30 dias, improrrogável. 
b) 30 dias, prorrogável por igual período, se necessário. 
c) 60 dias, improrrogável. 
d) 60 dias, prorrogável por igual período, se necessário. 
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33) Em conformidade com a Constituição Federal, a ação 
direta de inconstitucionalidade e a ação de declaração de 
constitucionalidade NÃO poderão ser propostas pelo(a):  
 
a) Mesa de Assembleia Legislativa. 
b) Prefeito do Município. 
c) Governador do Estado ou do Distrito Federal. 
d) Confederação sindical e entidade de classe de âmbito 

nacional. 
 

34) A Constituição Federal de 1988 incorporou o princípio 
do devido processo legal, que tem como corolário(s): 
 
I. Ampla defesa. 
II. O contraditório. 
III. A permissão, com restrição, de prisão ilegal. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

35) Em conformidade com a Constituição Federal, temos 
que o Estado, como agente normativo e regulador da 
atividade econômica, exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 
este determinante para o setor público e indicativo para o 
setor privado. Diante disso, analisar os itens abaixo: 
 
I. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento 

do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual 
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e 
regionais de desenvolvimento.  

II. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 
formas de associativismo.  

III. O Estado favorecerá a organização da atividade 
garimpeira em cooperativas, levando em conta a 
proteção do meio ambiente e a promoção econômico-
social dos garimpeiros.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

36) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão 
exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 
respectivos, proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 
adicionais abertos para este fim. Não está permitido 
ao credor ceder seus créditos em precatórios a 
terceiros. 

(---) Para os pagamentos de obrigações definidas em leis 
como de pequeno valor, quando a Administração 
Pública deva fazer em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado, se aplica a expedição de 
precatório. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

37) Em conformidade com a Lei Complementar 
nº 101/2000, analisar os itens abaixo: 
 
I. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a algumas 
condições específicas definidas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

II. Considera-se obrigatória de caráter continuado, tão 
somente a despesa corrente derivada de lei, que fixe 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a um ano. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

38) Segundo LENZA, pode-se afirmar que o Poder 
Constituinte derivado é: 
 
a) Incondicionado. 
b) Permanente. 
c) Limitado. 
d) Autônomo. 
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Direito Administrativo 
  
39) Segundo a Lei nº 8.987/1995, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A concessão de serviço público precedida da execução de 
obra pública é a construção, total ou parcial, conservação, 
reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras 
de interesse público, delegada pelo poder concedente, 
mediante licitação, na modalidade de 
___________________, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para a sua 
realização, por sua conta e risco, de forma que o 
investimento da concessionária seja remunerado e 
amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra 
por prazo determinado.  
 
a) concorrência 
b) tomada de preços 
c) concurso ou concorrência pública 
d) concorrência pública ou tomada de preços 
 

40) Em conformidade com  a Lei nº 8.666/1993, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas, e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
(---) Nas definições temos que a “compra” é considerada 

toda transferência de domínio de bens a terceiros; já a 
“execução direta” é a realizada pelos próprios meios, 
pelos órgãos e entidades da Administração. 

(---) Seguro-Garantia é o seguro que garante o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas por empresas 
em licitações e contratos. 

(---) Alienação é toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento à Administração, podendo ser global ou 
individual. 

 
a) E - C - E. 
b) C - C - C. 
c) E - C - C. 
d) E - E - C. 
 

41) Diferentemente das outras espécies de licitação, o 
pregão destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, 
conforme disciplinado pela Lei nº 10.520/2002. Com base 
nisso, analisar os itens abaixo: 
 
I. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

II. No pregão serão considerados os critérios de melhor 
técnica ou técnica e preço. 

III. No pregão, para julgamento e classificação das 
propostas, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

42) De acordo com a Lei nº 8.429/1992 - Improbidade 
Administrativa, constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da Administração Pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente, entre outros: 
 
I. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 

razão das atribuições e que deva permanecer em 
segredo. 

II. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-
lo. 

III. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço 
de mercadoria, bem ou serviço. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

43) Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 - 
Improbidade Administrativa, analisar a sentença abaixo: 
 
O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações dessa lei até o limite do valor da herança 
(1ª parte). No caso de enriquecimento ilícito, perderá o 
agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

44) Considerando-se o tema contratos administrativos, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O limite para acréscimo ou supressão de obras, 

serviços ou compras, estabelecido pela Lei de 
Licitações, é de 50% do valor inicial atualizado do 
contrato, como regra geral. 

(---) Nunca podem ser alteradas unilateralmente as 
denominadas cláusulas econômico-financeiras. 

(---) A Lei de Licitações não faz previsão da necessidade 
de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. 

 
a) C - E - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
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45) O poder é um instrumento indispensável para que o 
Estado atinja as suas finalidades. Em conformidade com o 
entendimento de DI PIETRO, temos que os poderes: 
 
a) São renunciáveis. 
b) São irrenunciáveis. 
c) Podem ser exercidos além dos limites da lei, por serem 

titulados na realidade como “poder-dever”. 
d) São irrenunciáveis, exceto quando o Estado for 

acionado por calamidade pública. 
 

46) Sobre atos administrativos,  analisar a sentença abaixo: 
 
Segundo DI PIETRO, ato administrativo é a declaração do 
Estado ou de quem o represente, que produz efeitos 
jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime 
jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder 
Judiciário (1ª parte). Os atos administrativos se 
confundem com os assim chamados atos políticos ou de 
governo, segundo lecionam ALEXANDRINO e PAULO 
(2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

47) Sobre autarquia, analisar os itens abaixo: 
 
I. Tem como característica sua criação por lei. 
II. É pessoa jurídica de direito público ou privado, 

conforme sua criação. 
III. Tem controle de gestão e desempenha serviços 

centralizados, sem margem para autonomia. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Direito Civil 
  
48) Em relação à vigência das leis segundo a Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(---) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em 

todo o país e no estrangeiro quarenta e cinco dias 
depois de oficialmente publicada. 

(---) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá 
vigor até que outra a modifique ou revogue. 

(---) A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 

49) Consoante a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, acerca de personalidade, nome, capacidade e 
direitos de família, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a 

lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às 
formalidades da celebração, exceto o casamento 
religioso. 

b) O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se 
perante autoridades diplomáticas ou consulares do país 
de ambos os nubentes. 

c) Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos 
de invalidade do matrimônio a lei do domicílio do varão. 

d) O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei 
do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se 
este for diverso, o domicílio do cônjuge varão. 

 

50) Em relação à capacidade das pessoas naturais, 
asseverada pelo Código Civil, analisar os itens abaixo: 
 
I. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil os menores de 14 anos. 
II. São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de exercê-los, os ébrios habituais, os pródigos 
e os indígenas. 

III. A menoridade cessa aos dezoito anos completos, 
quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os 
atos da vida civil. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

51) Quanto ao domicílio, positivado no Código Civil, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela 

estabelece a sua residência com ânimo definitivo ou 
provisório. 

b) Muda-se o domicílio, transferindo a residência, mesmo 
sem intenção manifesta de o mudar. 

c) É também domicílio da pessoa natural, quanto às 
relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é 
exercida. 

d) Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, 
deverá ser eleito um domicílio. 
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52) Em relação aos bens móveis, de que trata o Código 
Civil, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(---) São móveis os bens suscetíveis de movimento 

próprio, ou de remoção por força alheia, sem 
alteração da substância ou da destinação econômico-
social. 

(---) Os materiais destinados a alguma construção, 
enquanto não forem empregados, conservam sua 
qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os 
provenientes da demolição de algum prédio. 

(---) As energias que tenham valor econômico não são 
consideradas bens móveis. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
 

53) Quanto aos negócios jurídicos previstos no Código 
Civil, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A validade do negócio jurídico requer agente capaz, 

objeto lícito, forma prescrita e defesa em lei. 
b) A incapacidade relativa de uma das partes não pode 

ser invocada pela outra em benefício próprio, nem 
aproveita aos cointeressados capazes, em qualquer 
hipótese. 

c) A impossibilidade inicial do objeto não invalida o 
negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de 
realizada a condição a que ele estiver subordinado. 

d) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia 
interpretam-se conforme o caso amplamente. 

 

54) Em face dos atos ilícitos consignados no Código Civil, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

II. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes. 

III. A deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a 
lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente, não 
constitui ato ilícito. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

55) Acerca da prescrição prevista na legislação brasileira, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os prazos de prescrição podem ser alterados por 

acordo das partes. 
b) A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de 

jurisdição, de ofício pelo juízo competente. 
c) Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm 

ação contra os seus assistentes ou representantes 
legais, que derem causa à prescrição, ou não a 
alegarem oportunamente. 

d) A prescrição ocorre entre os cônjuges, na constância 
da sociedade conjugal. 

 

56) Em face do direito das obrigações que está definido 
em lei, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios 

dela desde que mencionados, salvo se o contrário 
resultar do título ou das circunstâncias do caso. 

b) Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, 
poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a 
coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu. 

c) Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os 
seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais não 
poderá exigir aumento no preço. 

d) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem 
culpa do devedor, se perder antes da tradição, o credor 
não perderá e poderá cobrar perdas e danos. 

  
Direito Processual Civil 

  
57) Segundo a Código de Processo Civil, os atos 
processuais que tramitam em segredo de justiça são: 
 
a) Atos que versem sobre arbitragem, inclusive sobre 

cumprimento de carta arbitral, desde que a 
confidencialidade estipulada na arbitragem seja 
comprovada perante o juízo. 

b) Todos os atos que estiverem envolvidos no setor 
público. 

c) Somente aqueles atos em que o juiz entender ser de 
interesse público e social. 

d) Aqueles atos que versarem sobre execução fiscal. 
 

58) Em relação aos atos das partes no processo civil, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 
imediatamente a constituição, modificação ou extinção 
de direitos processuais. 

II. As partes poderão exigir recibo de petições, 
arrazoados, papéis e documentos que entregarem em 
cartório. 

III. É permitido às partes lançar nos autos cotas marginais 
ou interlineares, de interesse de todos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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59) De acordo com o Código de Processo Civil, sobre as 
hipóteses de suspensão do processo, marcar C para as 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(---) Admissão de incidente de resolução de demandas 

repetitivas. 
(---) Convenção das partes. 
(---) Arguição de impedimento ou de suspeição.  
 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) C - C - C. 
 

60) Em face do processo de execução previsto na 
legislação específica, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O exequente tem o direito de desistir de toda a 

execução, porém, nunca de apenas alguma medida 
executiva. 

b) O exequente ressarcirá ao executado os danos que 
este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, 
declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação 
que ensejou a execução. 

c) Em caso de desistência pelo exequente serão extintos 
a impugnação e os embargos que versarem apenas 
sobre questões processuais, as custas processuais e 
os honorários advocatícios, serão pagos pelo 
executado. 

d) A execução é um processo de conhecimento. 
 

61) Em relação ao que dispõe o Código de Processo Civil, 
acerca do processo nos tribunais, analisar os itens abaixo: 
 
I. Os juízes e os tribunais deverão observar as decisões 

do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de 
constitucionalidade. 

II. Os juízes e os tribunais deverão observar os acórdãos 
em incidente de assunção de competência ou de 
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 
recursos extraordinário e especial repetitivos. 

III. Os juízes e os tribunais deverão observar os 
enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal 
em matéria constitucional e do Superior Tribunal de 
Justiça em matéria infraconstitucional. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente o item I. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

62) De acordo com o Código de Processo Civil, pode-se 
propor ação rescisória quando: 
 
a) Violar manifestamente apenas dispositivo 

constitucional. 
b) For fundada em prova cuja falsidade tenha sido 

apurada em processo administrativo ou venha a ser 
demonstrada na própria ação rescisória. 

c) Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, 
prova nova cuja existência ignorava ou de que não 
pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar 
pronunciamento favorável. 

d) Se verificar que foi proferida por força ininteligência do 
juiz. 

 

63) Segundo o Código de Processo Civil, sobre a 
definição de recursos cabíveis, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(---) Os recursos não impedem a eficácia da decisão, 

salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 
diverso. 

(---) A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa 
por decisão do relator, se da imediata produção de 
seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou 
impossível reparação, e ficar demonstrada a 
probabilidade de provimento do recurso. 

(---) O recurso pode ser interposto pela parte vencida, 
apenas. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

64) Em relação aos recursos previstos na legislação, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso 

independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras 
deste quanto aos requisitos de admissibilidade e 
julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, 
independentemente de eventual desistência do recurso 
principal. 

II. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência 
do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 

III. A desistência do recurso não impede a análise de 
questão cuja repercussão geral já tenha sido 
reconhecida e, daquela, objeto de julgamento de 
recursos extraordinários ou especiais repetitivos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente o item I. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens II e III. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  10 
 

65) Segundo o Código de Processo Civil, quanto à 
execução contra a Fazenda Pública, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda 

Pública será citada para opor embargos em 15 dias. 
b) Não opostos embargos ou transitada em julgado a 

decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou 
requisição de pequeno valor em favor do exequente. 

c) Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar 
apenas matéria estritamente versada na execução. 

d) Na execução contra a Fazenda, ocorre a presunção de 
veracidade sempre. 

  
Direito Tributário 

  
66) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir tributos conforme disciplina a 
Norma Constitucional. Sobre o tema, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos 
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte (1ª parte). As taxas poderão 
ter base de cálculo própria de impostos (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

67) De acordo com a Constituição Federal, dispor sobre 
conflito de competência, sobre matéria tributária, entre a 
União, os Estados e os Municípios, caberá ao(à): 
 
a) Lei Complementar. 
b) Decreto. 
c) Emenda Constitucional. 
d) Portaria. 
 

68) Relativamente aos princípios, analisar os itens abaixo: 
 
I. A Constituição Federal ao tratar do princípio da 

irretroatividade, determina que não há nenhuma 
hipótese em que se possa cobrar tributo em relação a 
fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da 
lei que os houver instituído ou aumentado. 

II. O princípio da anterioridade tem garantia constitucional, 
e o CTN define que entram em vigor no primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que ocorra a sua 
publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos 
sobre o patrimônio ou a renda, que instituem tais 
impostos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

69) Em conformidade com a Legislação Tributária, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. O sujeito ativo será a pessoa obrigada a pagar o tributo. 
II. O sujeito passivo será a pessoa jurídica de direito 

público titular da competência para exigir seu 
cumprimento. 

III. O sujeito ativo também é chamado pela lei de 
contribuinte. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

70) A moratória é a primeira das hipóteses de suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário. Sobre o tema, analisar 
a sentença abaixo: 
 
Trata-se de uma hipótese de dilatação no prazo para 
pagamento do tributo. Ela pode ser concedida de maneira 
geral ou individual, nos termos do artigo 152 do Código 
Tributário Nacional (1ª parte). O benefício pode ser 
concedido direta e genericamente por lei ou por ato 
administrativo declaratório do cumprimento dos requisitos 
previstos em lei (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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