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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 
 

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C e D).  Também é parte deste 

caderno o rascunho da prova discursiva. A prova terá duração total de 04 (quatro) horas. 

2. A prova terá o tempo previsto de 03 (três) horas de duração para realização da prova objetiva e o tempo mínimo de duração de 01 

(uma) hora para a realização da prova discursiva. O exemplar de prova discursiva será disponibilizado ao candidato juntamente com 

o caderno de questões objetivas, cabendo ao candidato administrar o tempo mencionado anteriormente. 

3. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para solicitar a 

troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a realização da 

mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

4. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e fiscais não há 

autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de única e exclusiva 

responsabilidade do(a) candidato(a). 

5. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá 

obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, utilizando sempre caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. 

6. O caderno de prova discursiva definitivo, que será entregue após o início da prova, não poderá ser assinado, rubricado nem 

conter, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer 

marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova.  

7. Atenção: Somente será considerado para efeito de correção o texto constante no espaço destinado para esse fim. Logo, não serão 

considerados em nenhuma hipótese os textos constantes nas folhas de rascunho. 

8. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você 

assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão de 

respostas. 

9. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao preencher o cartão 

de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro 

do(a) candidato(a). 

10. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE entregar seu cartão 

de respostas “ASSINADO”, bem como o caderno de prova discursiva definitivo ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que 

não devolver seu cartão de respostas e/ou o caderno de prova discursiva definitivo será automaticamente eliminado(a) e não 

terá classificação alguma no concurso público. 

11. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

12. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e vinte) minutos do 

início das provas. 

13. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, assim como os 

demais procedimentos constantes no subitem 10.9 e no subitem 10.11 do Edital 001/2019. 

14. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo terminantemente proibido 

fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do Concurso Público. 

15. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas no edital, além 

de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

16. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

17. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o 

fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

18. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita a partir das 20 horas do dia 

01 de março de 2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando julgar que 

ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 02 e 03 de março de 2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas (prova objetiva) devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

http://www.gualimp.com.br/
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 7. 
  

TERREMOTO 

Rubem Braga – Chile - 1955 
 

Houve pânico em algumas cidades do Norte. A terra tremeu com força e em vários pontos o mar arremeteu 

contra ela, avançando duzentos, trezentos metros, espatifando barcos contra o cais e bramindo com estrondo. 

O povo saiu para as praças e passou a noite ao relento; algumas construções desabaram, mas o único homem 

que morreu foi de susto. 

 Lamentamos esse morto e também os pobres pescadores que perderam seus barcos, mas qualquer enchente 

carioca dá mais prejuízo e vítimas. Mas louvemos o maremoto e o terremoto pelo que eles têm de 

fundamentalmente pânico, pela sua cega, dramática, purificadora intervenção na vida cotidiana, pela sua lição 

de humanidade e de fatalidade. Talvez seja bom que os homens não se sintam muito seguros sobre a terra, e 

que o proprietário de imóvel possa desconfiar de que ela não é tão imóvel assim; que há diabos loucos no fundo 

do chão e que eles podem promover terríveis anarquias. A natureza tem outros meios de advertência, como o 

raio e a tromba d’água, mas são demônios do céu que nos atacam. E o homem é fundamentalmente um bicho 

da terra, é na terra que ele se abriga e confia; apenas se move no céu e na água, na terra é que está seu porto 

e seu pouso. Ele pisa a terra com uma soberba inconsciente, seguro dela e de si mesmo; só o terremoto 

consegue lembrar-lhe de maneira fundamental sua condição precária e vã e o faz sentir-se sem base e sem 

abrigo. [...] 

Não sei que influência tem o terremoto sobre o caráter chileno; sei que muitos poderosos de nossa terra ficariam 

mais simpáticos e propensos à filosofia se o nosso bom Atlântico fizesse uma excursão até a rua Barata Ribeiro 

e o velho Pão de Açúcar desmoralizasse um slogan de propaganda comercial dando alguns estremeções 

nervosos. 

Houve um tempo em que Deus bastava para tornar humilde o poderoso; hoje seus pesadelos são apenas o 

comunismo, o enfarte e o câncer, mas ele já se acostumou a pensar que essas coisas só acontecem aos outros. 

O terremoto ameaça a terra com seus bens e a própria vida; sua ocorrência só pode tornar as pessoas mais 

amantes da vida e mais conscientes de sua espantosa fragilidade. E isso faz bem. 

 

01. Sobre o texto lido, é correto afirmar que ele pertence ao gênero: 

 

(A) Artigo de opinião. (B) Conto. (C) Crônica. (D) Carta. 
 

 

02. Assinale a alternativa em que a substituição da palavra destacada altera seu sentido. 

“Lamentamos [...], mas qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas.”  
 

(A) Lamentamos [...], porque qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. 

(B) Lamentamos [...], contudo qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. 

(C) Lamentamos [...], entretanto qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. 

(D) Lamentamos [...], todavia qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. 

 

03. A palavra sublinhada apresenta o seguinte sentido: 
 

“[...] um slogan de propaganda comercial dando alguns estremeções nervosos.”  

 
 

(A) Ordenamentos. (B) Emblemas. (C) Destaques. (D) Abalos. 
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04. Marque a alternativa que apresenta erro ortográfico. 
 

(A) Internautas registram flagrantes dos momentos do terremoto. 

(B) Os cientistas buscam pistas que indiquem terremoto iminente. 

(C) Tudo aconteceu fazem sessenta e quatro anos. 

(D) Muitos terremotos são mal percebidos. 

 

05. A expressão destacada é um: 

“A natureza tem outros meios de advertência, como o raio e a tromba d’água [...].”  
 

(A) Objeto direto, por isso pertence aos termos integrantes da oração.  

(B) Objeto indireto, por isso pertence aos termos integrantes da oração.  

(C) Adjunto adverbial, por isso pertence aos termos acessórios da oração. 

(D) Predicado, por isso pertence aos termos essenciais da oração. 

 

06. O pronome proclítico sublinhado foi atraído pela presença de: 

“Talvez seja bom que os homens não se sintam muito seguros sobre a terra [...].”  

 

(A) Conjunção. 

(B) Advérbio. 

(C) Verbo. 

(D) Pronome relativo. 

 

07. A forma verbal destacada no trecho acima revela: 

“[...] sei que muitos poderosos de nossa terra ficariam mais simpáticos [...].”  

 

(A) Uma ação concluída no passado. 

(B) Uma ação futura em relação a outra já concluída. 

(C) Uma ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. 

(D) Uma ação anterior a outra já concluída. 

 

08. Indique a opção correta, no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta: 
 

(A) Admite-se médicos e enfermeiros com experiência comprovada.  

(B) Faziam duas horas que se iniciaram os atendimentos médicos no posto de saúde.  

(C) Duas colheres de chá desse remédio é suficiente.  

(D) Por falta de verba, foram suspensas as experiências e os estudos que se planejava fazer.  

 

09. Assinale a alternativa em que a série de palavras está correta quanto à ortografia:  
 
 

(A) Fantoxe, enchurrada, encharcar, mexerico. 

(B) Obsessão, catequisar, distenção, iracível.  

(C) Jiboia, subterfúgio, manjericão, vagem. 

(D) Transcender, pretenção, broxe, alforge.  

 

10. Leia a frase: “Quero que você seja feliz”. Marque a opção que indique o modo e o tempo verbais 

que está o verbo em destaque, respectivamente:  
 

(A) Imperativo, imperativo afirmativo. 

(B) Indicativo, pretérito perfeito. 

(C) Subjuntivo, presente. 

(D) Subjuntivo, pretérito imperfeito. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

 

11. Em conformidade com a Lei orgânica Municipal de Conceição de Macabu/RJ, analise as assertivas 

e responda.  
 

I. Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

II. Garantir o desenvolvimento local e regional. 

III. Contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional. 

IV. Erradicar a pobreza, a marginalização e as desigualdades sociais. 

 
São objetivos fundamentais dos cidadãos do Município de Conceição de Macabu e de seus 

representantes, as assertivas indicadas na alternativa. 

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

 

12. No Município de Conceição de Macabu/RJ, é requisito para a criação de distritos, população, 

eleitorado e arrecadação não inferiores à sexta parte exigida para a criação do município, e também a 

existência, na povoação-sede, de pelo menos: 

 
(A) 100 (cem) moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. 

(B) 50 (cinquenta) moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. 

(C) 100 (cem) moradias e posto de saúde. 

(D) 50 (cinquenta) moradias e posto de saúde. 
 

13. Em consonância com o disposto pela Lei Orgânica do Município de Conceição de Macabu/RJ, é 

CORRETO afirmar que a concessão de anistia e de isenção de tributos municipais dependerá de 

autorização legislativa, aprovada por maioria de:  
 

(A) Um terço dos membros da Câmara Municipal. 

(B) Dois quintos da Câmara Municipal. 

(C) Dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

(D) Metade dos membros da Câmara Municipal. 
 

14. Leia o trecho a seguir, extraído do Código Civil e assinale ao que segue:  
 

“Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o 

encargo, __________________ a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a 

prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação 

contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.”  
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
 

(A) Podem ou não ser chamados. 

(B) Devem obrigatoriamente ser chamados. 

(C) Serão chamados.  

(D) Podem, mas não devem ser chamados. 
 

15. Ao entrar em exercício, o servidor efetivo, nomeado para o cargo, ficará sujeito ao estágio 

probatório pelo período de 36 meses, período em que ficará em avaliação para o desempenho do cargo. 

Nesse sentido, é INCORRETO afirmar que será observado o seguinte fator.  

 
(A) Relacionamento interpessoal. 

(B) Produtividade. 

(C) Responsabilidade. 

(D) Disciplina. 
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16. Conforme dispõe o Estatuto dos Servidores do Município de Conceição de Macabu, instituído pela 

Lei nº 1.612/2019, a nomeação será em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento 

efetivo ou de carreira. Nesse sentido, em que pese a posse e o exercício do servidor público, assinale a 

alternativa INCORRETA.  
 

(A) Em se tratando de servidor em licença, ou afastada por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do 

término do impedimento. 

(B) A posse poderá dar-se mediante procuração específica, outorgada por instrumento público. 

(C) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e 

declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 

(D) A posse ocorrerá no prazo de trinta (45) dias, contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por 

mais trinta (45) dias, a requerimento do interessado. 
 

17. Com observância a Lei Municipal nº 1.612/2019, da cidade de Conceição de Macabu/RJ, que institui 

o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Conceição de Macabu, é CORRETO afirmar que o 

servidor perderá a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas 

antecipadas, salvo:  
 

(A) Se inferior a 30(trinta) minutos. 

(B) Se inferior a 60(sessenta) minutos. 

(C) Na hipótese de compensação de horário, autorizado pela chefia. 

(D) Na hipótese de acordo escrito entre o servidor e a chefia.  
 

18. A modalidade de licitação convite, regulada pela Lei de Licitações nº 8.666 de 1993, é determinada 

em função de seu limite, tendo em vista o valor estimado de contratação para obras e serviços de 

engenharia de:  
 

(A) Até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

(B) Até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). 

(C) Até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). 

(D) Acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 
 

19. O Código de Processo Civil estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre 

si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Em relação às normas 

fundamentais do processo civil, assinale a alternativa correta de acordo com o referido diploma legal:  

 

(A) Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 

(B) É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar 

pelo efetivo contraditório. 

(C) O juiz pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício. 

(D) Aquele que de qualquer forma participa do processo não deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 
 

20. Com observância a Lei 8.666 de 1993, que regula as Licitações e Contratos, nos casos de guerra 

ou grave perturbação da ordem, a licitação será:  
 

(A) Inexigível. 

(B) Suspensa. 

(C) Dispensável. 

(D) Realizada normalmente. 
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21. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue:  
 

“Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz 

_______________ o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”.  

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 
 
(A) Extinguirá. (B) Suspenderá. (C) Cancelará. (D) Iniciará. 
 

22. A luz da Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar que é um princípio da República 

Federativa do Brasil, em que irá reger-se em suas relações internacionais.  
 

(A) Soberania. 

(B) Garantir o desenvolvimento nacional. 

(C) A dignidade da pessoa humana. 

(D) Auto determinação dos povos. 
 

23. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo quinto define que todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse sentido, 

é INCORRETO afirmar que:  

 

(A) É assegurado a todos o acesso à informação e vedado o sigilo da fonte em qualquer hipótese. 

(B) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença. 

(C) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

(D) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 
 

24. O Código Civil Brasileiro estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 

Nesse sentido, é INCORRETO dizer que são incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 

exercer.  
 

(A) Os pródigos. 

(B) Os maiores de quatorze anos e menores de dezoito anos. 

(C) Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

(D) Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 
 

25. Em Consonância com a Lei nº 13.105 de 2015, que estabelece o Código de Processo Civil, é 

CORRETO afirmar que o administrador judicial será o representante em juízo, ativa e passivamente:  

 

(A) Do Município. 

(B) Do espólio. 

(C) Da massa falida. 

(D) Da herança jacente ou vacante. 
 

26. O Código Penal Brasileiro define que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de 

forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados determinados critérios e ressalvadas 

as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, poderá, desde o início, cumprir sua pena em regime 

semiaberto, o condenado: 
 

(A) Não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. 

(B) A pena superior a 8 (oito) anos. 

(C) Não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 2 (dois) anos. 

(D) Não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos. 
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27. O Código Penal Brasileiro define que o crime se consuma quando nele se reúnem todos os 

elementos de sua definição legal e que será tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por 

circunstância alheias à vontade do agente. Nesse sentido, salvo disposição em contrário, é CORRETO 

afirmar que se pune a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de:  

 

(A) Um a dois terços. 

(B) Um a dois quintos. 

(C) Dois a três sextos. 

(D) Um a três sextos. 

 

28. Conforme é expresso pela Constituição Federal, é definido que, sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, EXCETO.  

 

(A) Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. 

(B) Instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

(C) Utilizar tributo com efeito confisco. 

(D) Instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 

 

29. João Victor discutiu com seu colega Ricardo sobre o domicílio das pessoas jurídicas. Segundo 

João Victor, de acordo com o Código Civil, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares 

diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Por outro lado, de 

acordo com Ricardo, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, apenas o 

principal deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.  

De acordo com o referido diploma legal, assinale a alternativa correta:  

 
(A) Ricardo tem razão. 

(B) Ambos têm razão. 

(C) Ambos estão equivocados. 

(D) João Victor tem razão. 

 

30. Sobre os atos ilícitos, assinale a alternativa correta de acordo com o Código Civil:  

 
(A) Os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido constituem ato 

ilícito. 

(B) 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 não comete ato ilícito.  

(C) Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(D) A deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente constitui 

ato ilícito em regra.  

 

31. O Código Civil Brasileiro dispõe que o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou 

imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e 

utilidades. Sobre o usufruto e os acessórios da coisa, assinale a alternativa correta, com base no Código 

Civil:  

 
(A) O usufruto não se estende aos acessórios da coisa e seus acrescidos. 

(B) O usufruto obrigatoriamente se estende aos acessórios da coisa e seus acrescidos. 

(C) O usufruto nunca poderá se estender aos acessórios da coisa e seus acrescidos. 

(D) O usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. 
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32. De acordo com o Código Civil, o instrumento do penhor deverá ser levado a registro, por qualquer 

dos contratantes; o do penhor comum será registrado no:  

 
(A) Cartório de Registro de Imóveis. 

(B) Cartório de Registro Civil. 

(C) Cartório Judicial.  

(D) Cartório de Títulos e Documentos. 

 

33. Leia o trecho a seguir, extraído da Consolidação das Leis do Trabalho e assinale ao que segue: 

 

“Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de 
competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no 
exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 
_________________, observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o 
máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.” 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho:  
 
(A) 3% (três por cento). 

(B) 2% (dois por cento). 

(C) 4% (quatro por cento). 

(D) 6% (seis por cento). 

 

34. Sobre a jurisprudência, de acordo com o Código de Processo Civil, assinale a única alternativa 

que não corresponde a uma das regras previstas no referido diploma legal:  

 
(A) Deve ser uniformizada pelo Tribunal. 

(B) Deve ser mantida instável. 

(C) Deve ser coerente. 

(D) Deve ser íntegra.  

 

35. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo penal do crime de Resistência de acordo com o 

Código Penal:   

 
(A) Desobedecer à ordem legal de funcionário público. 

(B) Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. 

(C) Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo 

ou a quem lhe esteja prestando auxílio. 

(D) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de 

influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. 

 

36. Leia o trecho a seguir, extraído do Código de Processo Penal e assinale ao que segue:  

 

“Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma 

natureza, (_______________) comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará 

os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei”.  

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 
 
(A) O juiz de garantias.  

(B) O delegado de polícia. 

(C) O advogado do acusado. 

(D) O órgão do Ministério Público. 
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37. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa que traz o crime que prevê a conduta típica 

de “Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar 

inscrito em valor superior ao permitido em lei”:  

 
(A) Ordenação de despesa não autorizada. 

(B) Prestação de garantia graciosa. 

(C) Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. 

(D) Não cancelamento de restos a pagar. 

 

38. A Constituição Federal de 1988 estabelece que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos. De acordo com o texto constitucional, é certo dizer que o regime das empresas 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 

prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão 

deve ser disposto em:  

 
(A) Lei. (B) Resolução. (C) Decreto. (D) Portaria. 

 

39. O Código de Processo Penal dispõe que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em 

que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de 

execução. De acordo com o referido diploma legal, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais 

jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de 

duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á:  

 
(A) Pela prevenção. 

(B) Pelo domicílio. 

(C) Pela contratação. 

(D) Pela petição inicial. 

 

40. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é certo dizer que quando a propriedade rural 

atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes 

requisitos: aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos naturais disponíveis 

e preservação do meio ambiente; observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e 

exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, está cumprida a:  

 
(A) Função econômica. 

(B) Reforma agrária. 

(C) Desapropriação. 

(D) Função social.  

 

 

EM BRANCO 
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PROVA DISCURSIVA  
 

O Prefeito do Município de Conceição de Macabu/RJ, nas suas atribuições, pretende, de iniciativa, criar Lei 

extinguindo cargos na Administração Direta e autárquica do Município visando a diminuição dos gastos. Na mesma 

Lei, o prefeito, pretende criar Conselho de Contas Municipal, buscando melhor fiscalização do Município. 

Assim, antes de dar andamento na pretendida Lei, o Prefeito solicitou consulta à Procuradoria Municipal, com o 

intuito de verificar se há alguma improcedência legal na Lei por ser de sua iniciativa, no cargo de Prefeito, ou na 

temática abordada pela Lei, com as seguintes indagações referentes aos assuntos abordados: 

a) Visto os esclarecimentos elencados pelo Prefeito, a Luz da Constituição Federal e da Lei Orgânica do 

Município, há alguma inconstitucionalidade em suas pretensões, que serão estabelecidas pela Lei, e se 

há irregularidade legal por dispor, de iniciativa, das temáticas abordadas? 

b) Com base na resposta do item anterior, a Lei pretendida pelo prefeito, será totalmente improcedente, 

totalmente procedente ou parcialmente procedente? 

Em face dessa situação hipotética, na condição de Procurador Municipal, redija um PARECER JURÍDICO, 

de acordo com as disposições estabelecidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, com 

PREÂMBULO, EMENTA, RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO, CONCLUSÃO, FECHO E PARTE 

AUTENTICADA, para responder os questionamentos apresentados pelo Prefeito de Conceição de 

Macabu/RJ. 

Desenvolvimento em um máximo de 50 (cinquenta) linhas. 

 

ATENÇÃO: Os espaços que porventura não forem preenchidos nas folhas do caderno de prova discursiva definitivo deverão ser 

inutilizados pelo próprio candidato através de um traço diagonal nos referidos espaços. 
 

1.  

 

2.   

3.    

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   
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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.  
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42.  
 

43.  
 

44.  
 

45.  
 

46.  
 

47.  
 

48.  
 

49.  
 

50.  
 

 

 [Desenvolvimento em um máximo de 50 (cinquenta) linhas] 
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ATENÇÃO!!! 
 

➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 10.17 do edital 001/2019) 

 


