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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Carta ao leitor: 221 vezes por dia 
 

Esse é o número de vezes que as pessoas tiram o celular do 
bolso, em média. Há algo de errado aí. 

 

O século 21 começou no dia 9 de janeiro de 2007. Foi 
quando Steve Jobs apresentou o iPhone num evento da 
Apple. No momento em que o fundador da companhia abriu 
a homepage do New York Times no aparelhinho, começava 
uma nova era: a do computador realmente pessoal. A 
internet se libertava dos PCs, e chegava aos bolsos de todo 
mundo. 

Bom, não exatamente de todo mundo. O iPhone de 
2007 era uma Lamborghini, algo feito para uma minoria 
endinheirada. Mas isso começaria a mudar no final de 2008, 
com a chegada do Android. Agora qualquer empresa que 
quisesse copiar a Apple e fabricar seu próprio smartphone 
podia usar o sistema operacional do Google, o que diminuía 
violentamente o custo de desenvolvimento. Isso permitiu a 
criação de smartphones que cabiam mesmo no bolso – 
agora, no sentido financeiro da expressão. 

Ainda era tudo mato: não existia WhatsApp nem 
Instagram. E o Facebook, que compraria os dois na década 
seguinte, ainda tomava pau do Orkut. Mas a revolução já 
tinha começado. Em 2008, foram vendidos 139 milhões de 
smartphones no mundo. Em 2011, com mais dispositivos 
baratos à disposição, 472 milhões. De 2014 em diante, mais 
de um bilhão. Resultado: 4 bilhões de pessoas têm 
smartphone hoje. Isso dá 51,9% da população mundial – ou 
80% da população adulta (entre 15 e 65 anos). Os aparelhos 
só não tendem mesmo à onipresença em bolsões de pobreza 
extrema – África subsaariana, Bangladesh, Paquistão. 

O normal, inclusive, é que boa parte dos países tenham 
tantos smartphones quanto habitantes. É o caso do Brasil. 
De acordo com a Anatel, há 183,5 milhões de linhas 3G e 4G 
ativas no Brasil. Mesmo descontando quem possui mais de 
um chip no aparelho, então, temos quase um smartphone 
por pessoa por aqui, mesmo amargando o 70° PIB per capita 
do planeta. 

Falar como o smartphone mudou o mundo é chover no 
molhado. Ele criou as empresas mais valiosas do planeta 
(Apple, Google, Facebook, Huawei), revolucionou o dia a dia 
(Uber, Rappi), e mudou a política (uma presença forte nas 
redes sociais vale mais do que toneladas de horário eleitoral 
na TV, como as eleições de 2018 provaram). Mas não é “só” 
isso. 

Os smartphones passaram a moldar a realidade não 
apenas pela eficiência absurda, mas também porque viciam. 
Não é à toa que cada pessoa tira o celular do bolso ou da 
bolsa 221 vezes por dia, em média. Como dizem o editor 
Bruno Garattoni e o repórter Eduardo Szklarz na reportagem 

principal desta edição: “Por trás dos ícones coloridos, as 
gigantes da tecnologia fazem um esforço consciente para 
nos manipular, usando recursos da psicologia, da neurologia 
e até dos cassinos”. É isso. 

(Por Alexandre Versignassi. Disponível em: https://super.abril.com.br/ 
blog/alexandre-versignassi/carta-ao-leitor-221-vezes-por-dia/Acesso  em: 

janeiro de 2020.) 
 

Questão 01 
Segundo o autor do texto: 
A) Há uma tendência à substituição de uma tecnologia por 

outra em um curto intervalo de tempo, sendo a anterior 
totalmente descartada. 

B) Há uma necessidade de que os comportamentos sociais 
provocados pelo uso de celulares e similares sejam 
repensados e modificados. 

C) A mudança que o smartphone provocou no mundo pode 
ser vista como algo esperado desde o momento de sua 
primeira apresentação à sociedade.  

D) A identificação de regiões em que o uso do aparelho 
celular não é predominante demonstra uma rejeição 
pontual ao uso ilimitado da tecnologia.  

 
Questão 02 
A partir dos elementos estruturais que compõem o texto 
apresentado pode-se afirmar que: 
A) Apresenta informações de forma imparcial de acordo 

com o suporte de caráter midiático em que é veiculado. 
B) Apresenta os fatos de forma subjetiva, aplicando à 

informação em questão a opinião e o ponto de vista do 
enunciador.  

C) A objetividade é de fundamental importância para que o 
posicionamento do enunciador mostre-se coerente e 
confiável a seu interlocutor.  

D) A divisão do texto pode ser feita a partir da narração dos 
fatos e sua ordem linear de progressão, de modo que tal 
ordem não pode ser alterada.  

 
Questão 03 
Considere as afirmativas a seguir. 
I. A introdução feita com a referência a Steve Jobs é 

responsável por contextualizar a questão a ser discutida 
e é seguida de um posicionamento do enunciador. 

II. No momento do surgimento do aparelho tecnológico 
iPhone, os comportamentos em todo o mundo foram 
modificados mediante as possibilidades que surgiram na 
ocasião do fato mencionado. 

III. O trecho “Ainda era tudo mato: não existia WhatsApp 
nem Instagram.” indica que ferramentas como as citadas 
são posteriores ao surgimento do smartphone e 
caracterizariam um grande desenvolvimento. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) II, apenas.  
D) I e III, apenas. 
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Questão 04 
Considerando o contexto, pode-se afirmar que a oração: “O 
século 21 começou no dia 9 de janeiro de 2007.” (1º§): 
A) Registra uma informação precisa e real sem qualquer tipo 

de ponto de vista.  
B) Tem como objetivo demonstrar o grau de importância do 

fato citado a seguir.  
C) Aponta para o rápido desenvolvimento tecnológico pelo 

qual a sociedade do século XXI passou.  
D) Demonstra a correção de uma informação que tem como 

objetivo chamar a atenção do interlocutor.  
 
Questão 05 
Está isento de incorreção linguística o livre comentário 
relacionado ao conteúdo do texto:  
A) A revolução tecnológica do século XXI, onde estamos, 

tem sido um marco para a humanidade.  
B) Steve Jobs é uma grande personalidade do século XXI cuja 

importância é mundialmente reconhecida.  
C) A realidade vivida passou a ser ditada pelos smartphones 

em que se deve reconhecer sua importância e praticidade 
nos dias atuais.  

D) O uso contínuo dos celulares, com cuja informação é 
apresentada no texto de forma estatística, demonstra um 
hábito que é praticamente um vício.  

 
Questão 06 
Uma importante atividade discursiva que está relacionada 
à coesão textual é a referenciação. Entre as estratégias de 
referenciação está a retomada de um elemento que já foi 
introduzido no texto por meio de uma palavra ou 
expressão. Indique, a seguir, o trecho destacado do texto 
em que tal estratégia NÃO pode ser reconhecida. 
A) “A internet se libertava dos PCs, e chegava aos bolsos de 

todo mundo.” 
B) “Isso permitiu a criação de smartphones que cabiam 

mesmo no bolso.”  
C) “Ele criou as empresas mais valiosas do planeta (Apple, 

Google, Facebook, Huawei).” 
D) “Os aparelhos só não tendem mesmo à onipresença em 

bolsões de pobreza extrema.” 
 
Questão 07 
A expressão destacada em “Falar como o smartphone 
mudou o mundo é chover no molhado.” (5º§) ultrapassa o 
significado literal, exigindo uma leitura contextual. Tal 
fenômeno repete-se em: 
A) “Salário mínimo tem novo reajuste e passa a R$ 1.045 

neste ano.” 
B) “Depois de muito esforço ele continua se afogando em 

suas preocupações.” 
C) “Sabe-se que conseguiram prender a fera depois de 

muito esforço após ter fugido do zoológico.” 
D) “Enquanto o poema está ligado somente à literatura, a 

poesia pode ser qualquer tipo de produção artística.” 
 

Questão 08 
Considere o trecho destacado a seguir e o contexto em que 
foi utilizado: Mas não é “só” isso (5º§) o emprego de aspas 
demonstra: 
A) Ênfase ao sentido usual do termo “só”. 
B) A falta de uma palavra equivalente para o contexto 

mencionado. 
C) O emprego irônico utilizado com o objetivo de expressar 

o contrário do significado usual. 
D) O exagero do enunciador ao afirmar que as consequências 

apontadas anteriormente podem ser reconhecidas como 
algo pequeno ou de menor importância.  

 
Questão 09 
De acordo com as funções sintáticas que os termos 
exercem no interior das orações, identifique o termo que 
apresenta função distinta dos demais considerando o 
destacado em cada alternativa. 
A) “[...] usando recursos da psicologia [...]” (6º§) 
B) “Não é à toa que cada pessoa tira o celular do bolso [...]” 

(6º§) 
C) “[...] as gigantes da tecnologia fazem um esforço 

consciente [...]” (6º§) 
D) “Como dizem o editor Bruno Garattoni e o repórter 

Eduardo Szklarz [...]” (6º§) 
 
Questão 10 
Em “Os smartphones passaram a moldar a realidade não 
apenas pela eficiência absurda, mas também porque 
viciam.” (6º§) pode-se:  
A) Constatar um fim. 
B) Afirmar que há uma contradição. 
C) Observar a expressão de uma ideia de acréscimo.  
D) Verificar uma fragilidade na informação por haver uma 

ambiguidade.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
Questão 11 
Betina foi almoçar em um restaurante self-service e 
verificou que havia 5 opções de grãos, 5 opções de carne, 7 
opções de saladas e 4 opções de massa. Considere que 
Betina irá colocar em seu prato: 
I. 2 tipos de grãos; 
II. 2 tipos de carne; 
III. 3 tipos de salada; e, 
IV. 1 tipo de massa. 
O número de pratos distintos que Betina poderá montar 
para seu almoço está compreendido entre: 
A) 1 e 9.000. 
B) 9.001 e 15.000. 
C) 15.001 e 24.000. 
D) 24.001 e 50.000. 
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Questão 12 
Uma professora de matemática entregou o resultado das 
avaliações para os alunos de sua turma e constatou que 3/7 
da turma tirou nota vermelha (reprova). Se mais 4 alunos 
tivessem obtido reprova, a porcentagem de alunos com 
nota azul seria de 50%. Quanto alunos há nessa turma? 
A) 42 
B) 49 
C) 56 
D) 63 
 
O texto a seguir contextualiza as questões 13, 14 e 15. Leia-o 
atentamente. 
Um economista elaborou uma função matemática que 
descreve, no ano de 2019, o retorno R de um investimento 
financeiro no mês x, sendo o valor de x correspondente ao 
número do mês. Desse modo, x = 1 representa o mês de 
janeiro; x = 2 é fevereiro, e assim por diante. Seja a função: 

3212xxR(x) 2 +−= , definida no intervalo [1, 12]. 
 
Questão 13 
De acordo com essa função, em que intervalo de meses 
NÃO é recomendado realizar esse investimento financeiro 
por gerar prejuízo ou não haver retorno algum? 
A) De abril a agosto. 
B) De março a setembro. 
C) De janeiro a abril e de agosto a dezembro. 
D) De janeiro a março e de setembro a dezembro. 
 
Questão 14 
Em qual mês o prejuízo é o maior no decorrer do ano? 
A) Abril.  
B) Junho. 
C) Julho. 
D) Agosto. 
 
Questão 15 
Qual mês resulta no maior retorno do ano para esse 
investimento? 
A) Janeiro. 
B) Fevereiro. 
C) Novembro. 
D) Dezembro. 
 
Questão 16 
Sejam os conjuntos definidos pelas seguintes relações 

trigonométricas








<∈=
2

π
senx|RxA e 

{ }πcosx|RxB >∈= . Qual é o intervalo que representa 
o conjunto BA∩ ? 
A) [–1, 1] 
B) ] –1, 1[ 
C) [–1, 1) 
D) (–1, 1] 
 

Questão 17 
Considere uma reta no sistema cartesiano ortogonal, cujo 
coeficiente linear é q = 2 e que passe pelo ponto (3, 14). 
Quanto vale o coeficiente angular dessa reta? 
A) 3 
B) 4 
C) 7 
D) 11 
 
Questão 18 
Os acadêmicos do curso de medicina de uma Universidade 
Federal foram questionados a respeito de onde prestaram 
Educação Básica, se feita no sistema público ou privado. 
Constatou-se que 186 acadêmicos já estudaram no sistema 
privado e que 95 estudaram apenas no sistema público de 
ensino. Considerando que nesse curso há um total de 250 
acadêmicos, a porcentagem de alunos que estudou tanto 
no sistema público quanto no sistema privado durante a 
Educação Básica está compreendida entre: 
A) 0% e 5% 
B) 6% e 10% 
C) 11% e 15% 
D) 16% e 25% 
 
Questão 19 
Cristiana está pesquisando os custos de duas viagens: 
Gramado e Cuzco. Ela verificou que o custo das passagens 
para Gramado é de R$ 700,00, enquanto o valor das de 
Cuzco é R$ 1.800,00. Todavia, o valor da hospedagem em 
Cuzco era de R$ 120,00 a diária, enquanto a diária em 
Gramado custava R$ 350,00. Ao comparar essas 
informações, qual será o número mínimo de diárias que 
Cristiana deverá se hospedar em Cuzco, para que sua 
viagem fique mais barata do que a viagem para Gramado? 
A) 3 diárias. 
B) 4 diárias. 
C) 5 diárias. 
D) 6 diárias. 
 

Questão 20 
O valor do determinante a seguir  
 

10000
22000
12500
24430
31221

A

−

=  é: 

A) 12 
B) 30 
C) – 12 
D) – 30 
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LEGISLAÇÃO 
 
Questão 21 
Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Amparo/SP, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As Comissões de Representação têm por finalidade 

representar a Câmara em atos externos, de caráter social, 
cultural, inclusive participação em congressos. 

B) Os membros da Comissão de Representação serão 
nomeados pelo Presidente da Câmara Municipal, po-
dendo, inclusive, compor-se de Servidores da Secretaria 
da Câmara Municipal. 

C) Dentre outras compete às Comissões de Investigação e 
Processante, quando constituídas, a análise sobre a 
destituição dos membros da Mesa, nos termos regulamen-
tados pelo Regimento Interno da Casa. 

D) Os membros das Comissões Permanentes serão destituí-
dos caso não compareçam, injustificadamente, a três 
reuniões ordinárias consecutivas ou não, podendo 
participar de qualquer Comissão Permanente durante a 
Sessão Legislativa. 

 
Questão 22 
De acordo com o texto da Lei Orgânica do Município de 
Amparo/SP, NÃO compreende atribuição privativa da 
Câmara Municipal: 
A) Conceder licença aos Vereadores, ao Prefeito e ao Vice-

Prefeito para afastamento do cargo. 
B) Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito eleitos, validar 

suas renúncias e afastá-los temporariamente do exercício 
dos cargos. 

C) Tomar e julgar as contas prestadas anualmente pelo 
Prefeito e apreciar o relatório sobre a execução dos 
planos de governo. 

D) Requisitar informações dos secretários municipais sobre 
assuntos relacionados com sua pasta, cujo atendimento 
deverá ser feito no prazo de trinta dias. 

 
Questão 23 
Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de junho 1994 e 
seus anexos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo 

dedicados ao serviço público caracterizam o esforço 
pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga os seus 
tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe 
dano moral.  

(     ) Constitui direito do servidor público ter limpo e em 
perfeita ordem o local de trabalho, motivo pelo qual o 
serviço de limpeza deve ser instituído em todos os 
órgãos da Administração. 

(     ) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens 
legais de seus superiores, velando atentamente por 
seu cumprimento, evitando conduta imprudente.  

A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) V, F, F. 
C) F, V, V.  
D) V, V, V. 
 
Questão 24 
Considerando a Lei de Improbidade Administrativa, marque 
V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A perda da função pública e a suspensão dos direitos 

políticos se efetivam conforme constar na sentença 
condenatória. 

(     ) Para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de 
Improbidade Administrativa, o Ministério Público, de 
ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou 
mediante representação formulada conforme nela 
previsto, poderá requisitar a instauração de inquérito 
policial ou procedimento administrativo. 

(     ) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas nesta Lei podem ser propostas independente-
mente do prazo prescricional previsto em lei específica 
para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem 
do serviço público, nos casos de exercício de cargo 
efetivo ou emprego. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) F, V, F. 
C) V, F, V. 
D) V, V, V. 
 
Questão 25 
Considerando o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Amparo/SP, analise as afirmativas a seguir. 
I. O controle externo de fiscalização financeira e 

orçamentária será exercido pela Câmara Municipal, com 
o auxílio do Tribunal de Contas competente. 

II. A Comissão de Finanças e Orçamento, para emitir seu 
parecer, poderá vistoriar as obras e serviços, examinar 
processos, documentos e papéis nas repartições da 
Prefeitura e, conforme o caso, poderá também solicitar 
esclarecimentos complementares ao Prefeito para dirimir 
dúvidas. 

III. O Presidente da Câmara apresentará, até o dia 20 de cada 
mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às 
despesas do mês anterior e providenciará a sua 
publicação, mediante edital afixado no edifício da Câmara 
Municipal. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.  
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 26 
Zózimo, eleitor no Município de Amparo/SP, pretende 
mover uma ação com o intuito de anular um ato praticado 
pelo secretário municipal de governo que, no seu 
entendimento, é lesivo ao patrimônio cultural local. Para 
exercer seu direito de cidadão sem pagamento de custas 
judiciais e ônus de sucumbência, Zózimo deverá propor: 
A) Habeas data. 
B) Ação popular. 
C) Ação civil pública. 
D) Mandado de segurança. 
 
Questão 27 
O regime jurídico único da Câmara do Município de 
Amparo/SP é: 
A) Estatutário, assim como o dos demais servidores públicos 

municipais. 
B) Estatutário, assim como o de qualquer servidor público 

concursado. 
C) Consolidação das leis do trabalho, aplicável aos demais 

servidores do município. 
D) Consolidação das leis do trabalho, assim como em 

qualquer Câmara Municipal. 
 
Questão 28 
Quanto ao regime previdenciário, a Constituição Federal 
estabelece que: 
A) Os servidores públicos estatutários foram recentemente 

filiados ao INSS. 
B) Os empregados públicos são filiados ao regime geral de 

previdência social. 
C) Os empregados públicos concursados filiam-se ao regime 

próprio de previdência social. 
D) Os servidores públicos estatutários aposentam-se 

compulsoriamente aos oitenta anos de idade. 
 
Questão 29 
Conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro – LINDB, é correto afirmar que: 
A) Na aplicação de sanções, serão consideradas apenas a 

natureza e a gravidade da infração cometida e os danos 
que dela provierem para a Administração Pública. 

B) Nas esferas administrativa, controladora e judicial, nas 
decisões com base em valores jurídicos abstratos, 
dispensa-se a apresentação das consequências práticas 
da decisão.   

C) A decisão do processo, nas esferas administrativa, 
controladora ou judicial, não poderá prever compen-
sação por benefícios indevidos resultantes da conduta 
dos envolvidos. 

D) A decisão que, nas esferas administrativa, controladora 
ou judicial, decretar a invalidação de ato deverá indicar 
de modo expresso suas consequências jurídicas e 
administrativas.   

Questão 30 
Judith quer exercer o mandato edil. Nos termos da 
Constituição Federal, Judith: 
A) Prescinde de alistamento eleitoral. 
B) Deve ser eleita por sufrágio universal. 
C) Pode ser analfabeta, desde que brasileira. 
D) Deve contar, ao menos, vinte e um anos de idade. 
 
Questão 31 
Nos termos da Emenda Constitucional nº 103/2019, antes 
da aposentadoria por incapacidade, o servidor público 
deverá passar por processo de: 
A) Reversão. 
B) Recondução. 
C) Readaptação. 
D) Reintegração. 
 
Questão 32 
O Município de Amparo/SP expediu alvará de construção 
após regular processo e análise do direito do cidadão. Em 
relação ao referido ato administrativo, é correto afirmar 
que: 
A) Se viciado quanto ao objeto, o ato será convalidado. 
B) Se inconveniente ao interesse público, o ato será anulado. 
C) Se incompatível com o ordenamento jurídico, o ato será 

revogado. 
D) Se o particular descumprir condições de sua manutenção, 

o ato será cassado. 
 
Questão 33 
Considerando as disposições normativas relativas ao pregão, 
em relação ao pregão eletrônico define-se como: 
A) Lances intermediários: aqueles lances iguais ou superiores 

ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance 
dado pelo próprio licitante. 

B) Estudo técnico preliminar: o documento estabelecido a 
partir do termo de referência e que apresenta as 
condições de entrega do objeto. 

C) Bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desem-
penho e qualidade possam ser objetivamente definidos, 
excluindo-se serviços de engenharia. 

D) Termo de referência: a ferramenta informatizada, inte-
grante de plataforma online, disponibilizada pelo Ministério 
da Economia, para a realização do pregão. 

 
Questão 34 
Maltus, servidor do gabinete da Presidência da Câmara do 
Município de Xiporé, no recinto da repartição, desferiu um 
golpe de faca contra um cidadão que veio a óbito. Nos 
termos da responsabilidade civil objetiva aplicável ao caso, 
a família da vítima deverá mover ação indenizatória em 
face 
A) do servidor Maltus. 
B) do Município de Xiporé. 
C) da Câmara Municipal de Xiporé. 
D) da Presidência da Câmara Municipal. 
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Questão 35 
Conforme previsto no Código de Processo Civil, caracteriza- 
-se como intervenção de terceiros a manifestação do, 
EXCETO: 
A) Amicus curiae.  
B) Denunciado à lide. 
C) Administrador judicial. 
D) Assistente litisconsorcial. 
 
Questão 36 
Nos termos de recentes alterações introduzidas na normativa 
que trata de desapropriação, é correto afirmar que: 
A) O silêncio do proprietário, após regularmente notificado, 

é considerado como aceitação da proposta ofertada. 
B) Aceita a oferta na via administrativa, o acordo será levado 

à homologação judicial e transcrição no registro de 
imóveis. 

C) O proprietário que não aceitar a oferta proposta pelo Poder 
Público deve apresentar contranotificação no prazo de 
quinze dias. 

D) A notificação ao proprietário, com a oferta de indenização, 
conterá a planta ou descrição dos bens e suas 
confrontações. 

 
Questão 37 
Em relação à interposição de recursos, nos termos do 
Código de Processo Civil, é correto afirmar que: 
A) O recurso interposto por um dos litisconsortes não 

aproveita aos demais. 
B) O prazo para interpor recurso, exceto embargos de 

declaração, é de quinze dias úteis. 
C) O recolhimento do porte de remessa e de retorno no 

processo em autos eletrônicos é dispensado. 
D) O escrivão, após o trânsito em julgado do recurso, 

providenciará a baixa ao juízo de origem em quinze dias 
úteis. 

 
Questão 38 
Quanto ao Direito Previdenciário, conforme redação 
vigente da Constituição Federal, é correto afirmar que: 
A) É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, 

na qualidade de autônomo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência. 

B) É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício 
para efeito de concessão dos benefícios previdenciários, 
salvo para a contagem recíproca. 

C) Nenhum benefício que substitua o salário de contri-
buição ou o rendimento do trabalho do segurado terá 
valor mensal inferior ao salário mínimo.   

D) Todos os salários de contribuição considerados para o 
cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na 
forma de decreto do chefe do Poder Executivo. 

 
 
 
 

Questão 39 
O agravo de instrumento, conforme prevê o Código de 
Processo Civil: 
A) Pode ser interposto por protocolo realizado na própria 

comarca. 
B) Não é cabível contra decisão que defere tutela provisória 

de urgência. 
C) É cabível contra sentença que revoga pedido de gratui-

dade da justiça. 
D) Será dirigido diretamente ao tribunal competente, por 

meio de petição própria. 
 
Questão 40 
Nos termos do Código de Processo Civil, contra os 
despachos do juiz, em regra: 
A) Cabe apelação. 
B) Não cabe recurso. 
C) Cabe agravo de instrumento.   
D) Cabe embargos de declaração. 
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PROVA DISCURSIVA (PARECER JURÍDICO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva (Parecer Jurídico) é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de um Parecer Jurídico que será 
avaliado na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

 A resposta à Prova Discursiva (Parecer Jurídico) deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 
transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas. 

 A Prova Discursiva (Parecer Jurídico) terá extensão mínima de 30 (trinta) linhas e máxima de 60 (sessenta) linhas, sendo 
desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que 
ultrapassar a extensão máxima permitida. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva (Parecer Jurídico) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, 
de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado (...), bem como 
no caso de identificação em local indevido. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (Parecer Jurídico) serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

Critérios PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 
Abordagem do tema e desenvolvimento do conteúdo. 
Neste critério serão avaliados: Pertinência da exposição relativa ao problema, à ordem de 
desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser oportunamente. 

14,00 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 
Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir:  

1. Conectores (sequenciação do texto); 2. Correlação nominal e verbal; 3. Precisão vocabular;                      
4. Pontuação; 5. Concordância nominal e verbal; 6. Regência nominal e verbal; 7. Colocação Pronominal; 
8. Vocabulário adequado ao texto escrito; 9. Ortografia; 10. Acentuação. 

6,00  

TOTAL DE PONTOS 20,00 pontos  
1. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, excetuando-se 

preposições, conjunções e artigos. 
2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Prova Discursiva (Parecer Jurídico). 

 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Amparo/SP determinou a elaboração de uma cartilha que esclareça a população 
quanto aos limites do controle da Administração Pública. O setor de comunicação passou-lhe a incumbência de revisar três 
afirmativas que constarão do texto, como segue: 
1. “Caso o Poder Executivo pratique ato normativo em contrariedade à lei, cabe ao Poder Legislativo anular o referido ato.” 
2. “O Poder Judiciário deve examinar o mérito do ato administrativo, decidindo sobre a oportunidade e conveniência de sua 

edição.” 
3. “No exercício do controle administrativo, a Administração Pública deve revogar seus atos que estejam em contrariedade à lei.” 
 

Na qualidade de Procurador Legislativo, redija um parecer, observada a estrutura adequada da peça, analisando a cartilha e 
manifestando sua opinião técnica quanto ao acerto ou não das três assertivas apresentadas, à luz do ordenamento jurídico 
vigente. Redija texto claro, coeso e fundamentado. 
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INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os empregos de Nível Superior Completo 
e 1 (uma) Prova Discursiva, sendo Parecer Jurídico para o emprego de Procurador Jurídico e uma Redação para os demais 
empregos de Nível Superior; e, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio e Médio Técnico 
e  1 (uma) Prova Discursiva (Redação). 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao emprego a que está concorrendo, bem como se os dados constantes 
no Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva) que lhe foram fornecidos estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 4h (quatro horas) para os cargos de Nível Médio; Médio Técnico; e, Superior Completo (exceto 
Procurador Jurídico) e 4h30min (quatro horas e trinta minutos) para o cargo de Procurador Jurídico. Esse período abrange 
a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova 
Discursiva). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), devidamente assinados no local indicado. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 
e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da Sala e pelo Coordenador da Unidade de 
Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha. 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 




