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LEGALLE 
concursos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MOST ARDAS/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº O 1/2019 

ADVOGADO 

· 1 N!? DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

COMPOSIÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA: 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 
Legislação 

Conhecimentos Específicos 
Total de Questões 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

N 9 DE QUESTÕES 

10 
10 
10 
10 
10 
so 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
normas que regem este Coricursó Público; 

. . · ···· . . ... - · -· . ... -· . . . . . . . 

1. Verifiques~ este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala 
a sua subsiitÚição, . O Caderno de Questões só será substituído no ato de entrega. 

. . . . . ·· - - .. . .. . . . . . .. . . . .... 

2. Cada qúestão orerece4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas 1 
. (uma) â resposta correta . .. 

· .. · 3. O tempo para realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato 
só poderá se retirar do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, não podendo levar consigo o Caderno de 

. Questões; . 

4. Nenhúrna informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
. integrante da prova. 

.5. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é 
obrigatória. 

6. Ao final, os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último termine sua prova, devendo todos 
assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos deverão 
se retirar da sala ao mesmo tempo. 

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas. 

- - - - • - - - - - - - - - - - - - (CARTÃO-RESPOSTA RASCUNHO) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Para responder às questões de 01 a 10, leia o seguinte 
fragmento retirado da obra Esaú e Jacó, de Machado 
de Assis. 

1 Era a primeira vez que as duas iam ao morro 
2 do Castelo. Começaram de subir pelo lado da Rua do 
3 Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá 
4 foi, muita haverá morrido, muita mais nascerá e 
5 morrerá sem lá pôr os pés. Nem todos podem dizer 
6 que conhecem uma cidade inteira. Um velho inglês, 
7 que aliás andara terras e terras, confiava-me 
8 muitos anos em Londres que de Londres só conhecia 
9 bem o seu clube, e era o que lhe bastava da metrópole 
1 o e do mundo Natividade e Perpétua conheciam outras 
11 partes, além de Botafogo, mas o morro do Castelo, por 
12 mais que ouvissem falar dele e da cabocla que lá 
13 reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como 
14 o clube. O íngreme, o desigual, o mal calçado da 
15 ladeira mortificavam os pés às duas pobres donas. 
16 Não obstante, continuavam a subir, como se fosse 
17 penitência, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. 
18 A manhã trazia certo movimento; mulheres, homens, 
19 crianças que desciam ou subiam, lavadeiras e 
20 soldados, algum empregado, algum lojista, algum 
21 padre, todos olhavam espantados para elas, que aliás 
22 vestiam com grande simplicidade; mas __ um 
23 donaire que se não perde, e não era vulgar naquelas 
24 alturas. A mesma lentidão do andar, comparada __ 
25 rapidez das outras pessoas, fazia desconfiar que era a 
26 primeira vez que ali iam. Uma crioula perguntou a um 
27 sargento: "Você quer ver que elas vão à cabocla?" E 
28 ambos pararam a distância, tomados daquele 
29 invencível desejo de conhecer a vida alheia, que é 
30 muita vez toda a necessidade humana. 

Autor: Machado de Assis (adaptado). 

Questão 01. Qual alternativa preenche, CORRETA e res
pectivamente, as lacunas das linhas 7, 22 e 24? 

(A) há; à; à. 
(B) à; a; à. 
(C) há; há; a. 
(D) há; há; à. 

Questão 02. Em Era a primeira vez que as duas iam ao 
morro do Castelo (/.1-2), os verbos estão conjugados, 
respectivamente, em quais tempos do modo indicativo? 

(A) Pretérito imperfeito e pretérito perfeito. 
(B) Pretérito imperfeito e pretérito imperfeito. 
(C) Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. 
(D) Pretérito perfeito e pretérito perfeito. 

Questão 03. É um vocábulo que possui 6 fonemas e 1 
dígrafo: 

(A) haverá (/.4). 
(B) morrerá (/.5). 
(C) conhecem (/. 6). 
(D) andara (/. 7). 

. 

Questão 04. A locução Não obstante (1.16), no contexto em 
que se encontra, indica ideia de __ , e poderia ser substi
tuída, sem alterar o sentido expresso no texto, por __ . 

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, as 
lacunas acima? 

(A) concessão; apesar disso. 
(B) adversidade; portanto. 
(C) conformidade; entretanto. 
(D) condição; todavia. 

Questão 05. Assinale a alternativa em que o pronome subli
nhado é classificado da mesma forma que todos (1.21). 

(A) era o que lhe bastava da metrópole (/. 9). 
(B) algum empregado (/.20). 
(C) "Você quer ver que elas vão à cabocla?" (1.27). 
(D) tomados daquele invencível desejo de conhecer a vida 

alheia (/.28-29). 

Questão 06. O vocábulo donaire (/.23) é classificado, gra
maticalmente, como: 

(A) Advérbio. 
(B) Adjetivo. 
(C) Preposição. 
(D) Substantivo. 

Questão 07. Assinale a alternativa que apresenta termos 
que cumprem a função sintática de sujeito. 

(A) morro do Castelo (/.1-2). 
(B) Um velho inglês (/. 6). 
(C) certo movimento (/. 18). 
(D) um sargento (/.26-27). 

Questão 08. Em A mesma lentidão do andar (1.24), a pala
vra sublinhada é formada pelo processo de: 

(A) Derivação parassintética. 
(B) Derivação sufixal. 
(C) Derivação imprópria. 
(D) Derivação regressiva. 

Questão 09. À linha 14, as vírgulas foram empregadas para: 

(A) Separar elementos de mesma função sintática. 
(B) Indicar a supressão do verbo. 
(C) Isolar o complemento verbal antecipado. 
(D) Isolar conjunções intercaladas. 

Questão 10. São vocábulos acentuados pela mesma razão 
de metrópole (/.9): 1. íngreme (1.14); li. invencível (1.29); Ili. 
aliás(/. 7); IV. pôr (/.5). 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Todos os 4. 
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MATEMÁTICA · ·. 

Questão 11. O valor da função P (i) = i + 92 para quando 
i é igual a 7 é: 

(A) 99. 
(8) 98. 
(C) 97. 
(D) 92. 

Questão 12. A taxa de variação da função L(p) = 91p + 
92 é: 

(A) 91 . 
(8) 92. 
(C) O. 
(D) 1. 

Questão 13. Analise o gráfico da função linear que passa 
pelos pontos A(0,-10) e 8(10,0) . 

A equação que define a referida reta é: 

(A) R(x) = x - 1 O. 
(8) R(x) = - X + 10. 
(C) R(x) = x + 10. 
(D) R(x) = 2x + 10. 

Questão 14. Considere uma reta que passa pelos pontos, 
do tipo (x, y), K = (O, -21 ) e O= (21, O). Com base nessas 
informações, diz-se que a reta corta o eixo das abscissas 
em x igual a: 

(A) - 21. 
(8) 21. 
(C) O. 
(D) 1. 

Questão 15. Na função L(u) = u - 89, o conjunto imagem 
é o conjunto: 

(A) [- 89, O] . 
(8) [O, 89]. 
(C) (O, 89) . 
(D) Reais. 

Questão 16. Se os catetos de um triângulo retângulo 
medirem 30 unidades de medida cada, então a 
hipotenusa do mesmo é: 

(A) Raiz quadrada de 900 unidades de medida. 
(8) Raiz quadrada de 1800 unidades de medida. 
(C) Raiz quadrada de 30 unidades de medida. 
(D) Raiz quadrada de 60 unidades de medida. 

Questão 17. Considere um triângulo retângulo: cateto 1 
= 7 e cateto 2 = 24. Com essas informações, garante-se 
que a hipotenusa desse mesmo triângulo deve ser: 

(A) 21 unidades de medida. 
(8) 23 unidades de medida. 
(C) 24 unidades de medida. 
(D) 25 unidades de medida. 

Questão 18. Um polígono regular de 18 lados tem a 
medida de seus lados em 20 unidades de medida. 
Sabendo dessas informações, o perímetro do referido 
polígono é: 

(A) 340 unidades de medida. 
(8) 350 un idades de medida. 
(C) 360 unidades de medida. 
(D) 380 unidades de medida. 

Questão 19. Um eneágono regular de lado 8 cm tem o 
perímetro igual a: 

(A) 72 cm. 
(8) 76 cm. 
(C) 88 cm. 
(D) 90 cm. 

Questão 20. Um cubo de arestas iguais a 6 unidades de 
medida tem volume equivalente a: 

(A) 216 unidades de área. 
(8) 216 unidades de volume. 
(C) 216 unidades de medida. 
(D) 216 unidades de cone. 

I · · ·. INFORMA°tlCA } .· < > 1 

Questão 21. Qual dos seguintes atalhos de teclado pode 
ser utilizado para abrir o Gerenciador de Tarefas do 
Windows 7? 

(A) Ctrl + Shift + Esc. 
(8) Ctrl + Alt + Esc. 
(C) Ctrl + Shift + T. 
(D) Ctrl + Shift. 

Questão 22. Das seguintes alternativas, qual corres
ponde a um nome de arquivo não permitido no Microsoft 
Windows 7? 

(A) "@rquivo.txt". 
(8) "Arquivo (texto).txt". 
(C) "Arquivo/texto.txt". 
(D) "Arquivo.texto.txt". 

Questão 23. Julgue V, se for verdadeira, ou F, se for falsa, 
cada uma das assertivas sobre os ícones presentes na 
área de trabalho do Windows 7. 

) Podem ser atalhos para programas instalados no 
computador. 

( ) Podem ser atalhos para pastas. 
( ) Geralmente possuem uma seta no canto inferior 

direito. 
) A imagem dos ícones não pode ser alterada. 

Preenche CORRETAMENTE os parênteses, de cima para 
baixo, a sequência: 

(A) V - F - V - F. 
(8) F - V - V - V. 
(C) V - V - F - F. 
(D) V - V - V - F. 

Questão 24. No Microsoft Word 2016, para adicionar ou 
remover colunas em um documento pode-se selecionar a 
guia ____ e clicar na opção Colunas, que fica no 
grupo ____ . Após clicar nessa opção, basta 
selecionar o número de colunas desejado. 

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima? 

(A) Design; Página. 
(8) Inserir; Layout da Página. 
(C) Design; Layout da Páginff 
(D) Layout; Configurar Página. 
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Questão 25. NÃO se trata de uma opção disponível na 
guia Referências do Microsoft Word 2016: 

(A) Atualizar Sumário. 
(B) Inserir Legenda, 
(C) Inserir Nota de Fim. 
(D) Referência Cruzada. 

Questão 26. Das alternativas a seguir, qual representa o 
atalho de teclado que pode ser utilizado para abrir a guia 
Referências no Microsoft Word 2016? 

(A) Alt + R. 
(B) Alt + S. 
(C) Alt + G. 
(D) Ctrl + R. 

Questão 27. No Microsoft Excel 2016, em qual guia locali
za-se a opção de imprimir linhas de grade em uma planilha? 

(A) Exibir. 
(B) Página Inicial. 
(C) Layout da Página. 
(D) Impressão. 

Questão 28. No Microsoft Excel 2016, o atalho de teclado 
Ctrl + Alt + T realiza qual ação? 

(A) Éxibir a caixa de diálogo Criar Tabela. 
(B) Aplicar um contorno às células selecionadas. 
(C) Inserir a data atual. 
(D) Ocultar as linhas selecionadas. 

Questão 29. Analise a seguinte planilha do Microsoft 
Excel 2016, que apresenta a nota de alguns alunos em 
uma determinada prova. 

Nome Erros 
Pedro 8 
Paula 3 
Alex 6 
Marta 4 
Vera 6 

Sabendo que essa planilha se inicia em A1 (Campo 
contendo o texto "Nome"), qual o resultado de 
=MED(B2:B6)+MÉDIASE(B2:B6;">3")? 

(A) 11 . 
(B) 12. 
(C) 13. 
(D) 14. 

Questão 30. O código "ERR_CONNECTION_RESET" 
sendo apresentado no Google Chrome corresponde ao 
erro que pode ser descrito por qual alternativa? 

(A) "A página demorou muito para se conectar". 
(B) "Seu dispositivo foi desconectado da rede ou foi 

conectado a uma nova rede durante o carregamento 
da página". 

(C) "A página requer que as informações que você 
forneceu anteriormente sejam enviadas de novo". 

(D) "Algo aconteceu e interrompeu sua conexão com a 

Questão 32. À Câmara Municipal, observado o disposto 
em lei, compete elaborar seu Regimento Interno, 
dispondo sobre sua organização, polícia e provimento de 
cargos de seus serviços e, especialmente, sobre: 1. Sua 
instalação e funcionamento; li. Posse de seus membros; 
Ili. Número de reuniões mensais; IV. Eleição da Mesa, sua 
composição e suas atribuições. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Todos os 4. 

Questão 33. NÃO perderá o mandato o Vereador: 

(A) Cujo procedimento for declarado incompatível com o 
decoro parlamentar ou atentatório às instituições 
vigentes. 

(B) Que se utilizar do mandato para a prática de atos de 
corrupção ou de improbidade administrativa. 

(C) Que fixar residência no Município. 
(D) Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 

Questão 34. O Prefeito, regularmente licenciado, terá 
direito a perceber a remuneração, quando: 1. Impossibili
tado de exercer o cargo, por motivo de doença não 
comprovada; li. Em gozo de férias; Ili. A serviço ou em 
missão de representação do Município. 

Está(ão) INCORRETA(S): 

(A) Apenas li e Ili. 
(B) 1, li e Ili. 
(C) Apenas 1. 
(D) Apenas Ili. 

Questão 35. Ao servidor público da administração direta 
e indireta, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 
seguintes disposições, EXCETO: 

(A) Tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual, 
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

(B) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do 
seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe obrigatório 
optar pela sua remuneração. 

(C) Investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens 
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo. 

(D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 
será contado para todos os efeitos legais, exceto 
para promoção por merecimento. 

As questões de 36 a 40 se referem ao Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos Municipais. 

Questão 36. Acerca dos avanços, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

página". 

. > . -• > L 1 (B) 

As questões de 31 a 35 se referem à Lei Orgânica. 

(A) O servidor só perceberá o valor correspondente aos 
avanços quando estiver percebendo o vencimento do 
cargo de provimento efetivo de que for titular. 
Será contado, para fins de avanço, o tempo durante o 
qual o servidor público estiver no exercício de função 

Questão 31. São auxiliares diretos do Prefeito: 1. Os Se
cretários ou Diretores equivalentes; li. Os Subprefeitos; 
Ili. O Vice-Prefeito. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas 1. 

gratificada no Município, exceto todos os afastamen
tos legais considerados como de efetivo exercício. 

(C) Nos casos de acumulação remunerada, será 
considerado separadamente, o tempo de serviço 
prestado em cada cargo isoladamente. 

(D) Cada falta não justificada ao serviço e as multas ou 
suspensões até 5 dias serão descontados em 
décuplo. 
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1 Questão 37. Além do vencimento, poderão ser pagas ao 
servidor as seguintes vantagens: 1. Indenizações; li. Grati
ficações e adicionais; Ili. Licença prêmio; IV. Auxílio para 
diferença de caixa . 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Todos os 4. 

Questão 38. Entre os meses de _ e _ de cada ano, 
o Município pagará, como adiantamento da gratificação 
natalina, de uma só vez, metade da remuneração percebi
da no mês anterior. 

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima? 

(A) janeiro; dezembro. 
(B) maio; novembro. 
(C) fevereiro; outubro. 
(D) abril ; setembro. 

Questão 39. Considera-se trabalho noturno o executado 
entre as __ de um dia e as __ do dia seguinte. 

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima? 

(A) 21 horas; 6 horas. 
(B) 21 horas; 5 horas. 
(C) 22 horas; 5 horas. 
(D) 22 horas; 6 horas. 

Questão 40. Após cada período de 12 meses de vigência 
da relação entre o Município e o servidor, terá este direito 
a férias, na seguinte proporção: 

(A) 

(B) 
(C) 

30 dias corridos, quando houver faltado ao serviço 
mais de 5 vezes. 
24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 
18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 20 
faltas. 

(D) 12 dias corridos, quando houver tido mais de 32 

Questão 43. São princípios institucionais do Ministério 
Público: 

(A) A independência financeira e administrativa. 
(B) A vitaliciedade e a independência financeira. 
(C) A unidade, a indivisibilidade e a independência 

funcional. 
(D) A vitaliciedade, a independência funcional e a 

inamovibilidade absoluta. 

Questão 44. De acordo com o Código Civil , são incapa
zes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 
exercer: 

(A) Os surdos-mudos. 
(B) Os menores de dezesseis anos. 
(C) Os indígenas. 
(D) Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

Questão 45. Conforme o Código Civil , bens fungíveis são: 

(A) Os que, embora reunidos, se consideram de per si , 
independentemente dos demais. 

(B) Os móveis que se podem fracionar sem alteração na 
sua substância, diminuição considerável de valor, ou 
prejuízo do uso a que se destinam. 

(C) Os móveis que podem substituir-se por outros da 
mesma espécie, qualidade e quantidade. 

(D) Os móveis cujo uso importa destruição imediata da 
própria substância, sendo também considerados tais 
os destinados à alienação. 

Questão 46. De acordo com o Código de Processo Civil, 
nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o 
Ministério Público: 

(A) Terá vista dos autos antes das partes e será intimado 
de todos os atos do processo. 

(B) Poderá produzir provas e requerer as medidas 
processuais pertinentes. 

(C) Poderá produzir provas, mas lhe é vedado recorrer. 
(D) Terá vista dos autos depois das partes, dispensada 

sua intimação caso a decisão lhe seja favorável. 

Questão 47. Com base no Código de Processo Civil, 
assinale a alternativa CORRETA. 

faltas. 
< CÓNHECIÍVIENTOS ÉSF'ECÍFICOS · / . •· ·. 1 (A) 

Os atos processuais serão realizados em qualquer 
dia, das 6 às 20 horas. 

As questões de 41 a 43 se referem à Constituição 
Federal. 

Questão 41. Compete ao Superior Tribunal de Justiça 
processar e julgar, originariamente: 

(A) A homologação de sentenças estrangeiras e a 
concessão de exequatur às cartas rogatórias. 

(8) A extradição solicitada por Estado estrangeiro. 
(C) O Procurador-Geral da República no caso de 

infração penal comum. 
(D) As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e 

contra o Conselho Nacional do Ministério Público. 

Questão 42. Compete à União legislar privativamente 
sobre: 

(A) Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico 
e urbanístico. 

(B) Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho. 

(C) Organização, garantías, direitos e deveres das 
polícias civis. 

(D) Assistência jurídica e defensoria pública. 

(B) Os atos processuais serão realizados em dias úteis, 
das 8 às 20 horas. 

(C) A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer 
em qualquer horário até as 20 horas do último dia do 
prazo. 

(D) Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados 
antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou 
causar grave dano. 

Questão 48. Nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei de 
Licitações, aponte a hipótese em que a licitação é 
considerada inexigível. 

(A) Quando não acudirem interessados à licitação ante
rior e esta, justificadamente, não puder ser repetida 
sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas. 

(B) Para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através- -de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

(C) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
(D) Para obras e serviços de engenharia de valor até 

10% do limite previsto para a licitação na modalidade 
convite. 
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Questão 49. No direito administrativo, o poder de que 
dispõe a administração pública para condicionar ou 
restringir o uso de bens e o exercício de direitos ou 
atividades pelo particular, em prol do bem-estar da 
coletividade, é denominado: 

(A) Poder de polícia. 
(B) Poder hierárquico. 
(C) Poder regulamentar. 
(D) Poder disciplinar. 

Questão 50. O tributo cobrado pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de 
suas respectivas atribu ições, e instituído para fazer face 
ao custo de obras públicas de que decorra valorização 
imobiliária é denominado: 

(A) Taxa predial urbana. 
(B) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU). 
(C) Tarifa residencial. 
(D) Contribuição de melhoria. 
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