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LÍNGUA PROTUGUESA 

TEXTO 

Por volta de 1500 a. C., de certa forma a China 

estava atrasada em relação à população dos 

vales dos rios do Oriente Médio em 

organização política, na arte da produção de 

metais, na escrita e, provavelmente, na 

agricultura e na astronomia. Contudo, como 

fabricantes de cerâmica em fornos, a China e o 

Japão estavam muito avançados. Essa 

habilidade com o fogo abriu caminho para 

avanços na metalurgia. A fundição do bronze 

tornou-se uma especialidade dos chineses, e 

suas carruagens de caça eram decoradas com 

bronze, quase como o cromo nos grandes 

carros americanos do pós-guerra. Em seguida, 

os chineses começaram a fazer ferro fundido e, 

por volta de 400 a. C., aprenderam a se 

especializar na manufatura de relhas de arado, 

a forte lâmina cortante que revirava o solo. A 

produção do alto calor necessário nos fornos 

era conseguida através de uma explosão vinda 

de foles sofisticados de dois cilindros. Alguns 

dos foles seriam, mais tarde, movidos pela 

força vinda da água que jorrava dos riachos 

estreitos. Nos 500 anos ou mais que 

antecederam o primeiro milênio cristão, os 

chineses foram o mais criativo dos povos dos 

quais se tem registro. Em metalurgia, eram 

imbatíveis. Na manipulação da água para 

irrigação, inventaram novos métodos. Na 

matemática e na astronomia, procuraram 

novos conhecimentos. Com teares, produziram 

seda para confeccionar belas peças de roupa. 

Tornaram-se hábeis em transportes puxados a 

animais e força humana, usando carrinhos de 

mão empurrados por homens, carroças e 

arados puxados por bois, e carruagens puxadas 

por cavalos. Os governantes dos maiores 

Estados dentro da China viviam no luxo e 

serviam-se de generosas parcelas da riqueza 

produzida pelos camponeses e artesão que 

trabalhavam duro. Embora muitos chineses 

possuíssem os próprios lotes de terra, tinham 

de dedicar parte de seu tempo às necessidades 

de seu governante, em obras públicas ou 

lutando em guerras locais. (BLAINEY, 

Geoffrey. Uma Breve História do Mundo. São 

Paulo: Fundamento, 2007, p. 31).  

 

  QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – A China sempre esteve avançada em 

relação à população mundial.  

II – Por volta de 1500 a. C., a China destacava-

se no campo da organização política.  

III – Por volta de 1500 a. C., Japão e China 

destacavam-se na fabricação de cerâmicas em 

fornos.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

  QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Por volta de 1500 a. C., os chineses se 

especializaram na fundição de bronze.  

II – Por volta de 400 d. C., os chineses se 

especializaram na manufatura de relhas de 

arado.  

III – Por volta de 1.000 a. C., os chineses 

construíram os melhores barcos de pesca.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 03 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – As primeiras roupas fabricadas pelos 

chineses foram mantos religiosos.  

II – Os chineses construíram as primeiras 

pontes de que se tem registro.  

III – O desenvolvimento da astronomia deveu-

se ao intercâmbio realizado com os hispânicos.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 

 

 QUESTÃO 04 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – A Revolução Cultural ocorreu por volta de 

1500 a. C.  

II – Mao Tsé-Tung foi o grande responsável 

por implementar o estudo da astronomia na 

China.  

III – Nos cinco primeiros séculos da era cristã, 

os chineses se converteram massivamente ao 

Catolicismo.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

No texto, o autor utiliza a palavra “contudo”. 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente sua classificação gramatical:  

(A) substantivo.  

(B) verbo.  

(C) adjetivo.  

(D) conjunção.  

(E) numeral.  

QUESTÃO 06 

Podem ser considerados sinônimos da palavra 

“avançados”, EXCETO:  

(A) vanguardistas.  

(B) renovadores.  

(C) progressistas.  

(D) revolucionários.  

(E) acomodados.  

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que apresenta um 

antônimo da palavra “habilidade”:  

(A) predisposição.  

(B) tendência.  

(C) inclinação.  

(D) imperícia.  

(E) vocação.  

QUESTÃO 08 

No começo do texto, o autor emprega o verbo 

“estar” (a China estava...) Assinale a 

alternativa que indica o correto modo/tempo 

verbal apresentado no texto:  

(A) pretérito perfeito.  

(B) pretérito mais-que-perfeito.  

(C) pretérito imperfeito.  

(D) futuro do presente.  

(E) futuro do pretérito.   
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QUESTÃO 09 

No texto, o autor utiliza a palavra 

“provavelmente”. Assinale a alternativa que 

apresenta corretamente sua classificação 

gramatical:  

(A) conjunção.  

(B) advérbio.  

(C) locução final.  

(D) adjetivo interposto.  

(E) preposição.  

QUESTÃO 10 

Na oração “Essa habilidade com o fogo abriu 

caminho...”, o verbo “abrir” está empregado 

em qual tempo/modo verbal:  

(A) pretérito quase perfeito.  

(B) pretérito perfeito.  

(C) pretérito mais-que-perfeito.  

(D) pretérito imperfeito.  

(E) futuro do presente.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Uma determinada entidade filantrópica 

arrecadou 8.160 brinquedos para distribuir a 

crianças carentes. Se essa entidade arrecadar 

mais 30%, o total de brinquedos será de:  

(A) 10.600.  

(B) 10.608.  

(C) 10.664.  

(D) 10.870.  

(E) 10.890.  

QUESTÃO 12 

Sabe-se que a distância entre as cidades “A” e 

“B” é de aproximadamente 500 km. Assinale a 

alternativa que apresenta a velocidade média 

de um veículo que percorre essa distância em 

8 horas e 30 minutos:  

(A) 50,0 km/h.  

(B) 54,7 km/h.  

(C) 58,8 km/h.  

(D) 62,6 km/h.  

(E) 66,1 km/h.  

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que apresenta o MDC 

dos seguintes números (18, 60):  

(A) 4.  

(B) 5.  

(C) 6.  

(D) 8.  

(E) 9.  

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que apresenta o MMC 

dos seguintes números (18, 60):  

(A) 120.  

(B) 140.  

(C) 150.  

(D) 160.  

(E) 180.  

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte equação:  

13x – 23 – 45 = -7x + 12 

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 3.  

(D) 4.  

(E) 5.  

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16 

Como se sabe, em virtude do Covid-19, muitos 

eventos esportivos foram cancelados ou 

adiados. No que se refere às Olimpíadas de 

Tóquio, que seriam realizadas entre julho e 

agosto de 2020, o comitê organizador decidiu 

adiá-la para os meses de:  

(A) janeiro e fevereiro de 2021.  

(B) março e abri de 2021.  

(C) maio e junho de 2021.  

(D) julho e agosto de 2021.  

(E) setembro e outubro de 2021.  
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QUESTÃO 17 

Em novembro de 2019, após três semanas de 

protestos contra sua polêmica reeleição e 

depois de perder o apoio das Forças Armadas 

e da Polícia, anunciou renúncia do cargo: 

(A) Nicolás Maduro, Presidente da Venezuela. 

(B) Lenín Moreno, Presidente do Equador. 

(C) Martín Vizcarra, Presidente do Peru. 

(D) Evo Morales, Presidente da Bolívia. 

(E) Iván Duque Márquez, Presidente da 

Colômbia. 

   

QUESTÃO 18 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o nome do primeiro-ministro do 

Reino Unido, que foi infectado pelo Covid-19:  

(A) Gordon Brown.  

(B) Thomas Hamilton.  

(C) Thereza May.  

(D) Boris Johnson.  

(E) Richard Spark.  

 

QUESTÃO 19 

A pretexto de combater o Covid-19, o 

primeiro-ministro de um país europeu obteve 

plenos poderes do parlamento para governar 

por decreto, por tempo ilimitado. Com isso, 

ficam suspensas todas as garantias 

democráticas definidas pelos tratados 

assinados com a União Europeia. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente o nome 

de tal país:  

(A) Hungria.  

(B) Alemanha.  

(C) Bélgica.  

(D) Espanha.  

(E) Portugal.  

  

 

QUESTÃO 20 

No mês de fevereiro de 2020, o deputado 

licenciado Onyx Lorenzoni, até então chefe da 

Casa Civil, foi substituído pelo seguinte 

general:  

(A) Walter Braga Netto.  

(B) Augusto Heleno.  

(C) Osmar Terra.  

(D) Francisco Costa e Silva.  

(E) Hermes Figueiredo.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21 

Se um texto estiver sendo editado com o MS 

Word 2010, em sua configuração padrão, e 

apresentar uma palavra sublinhada com uma 

linha ondulada vermelha, significa o seguinte:  

(A) contém erro de ortografia.  

(B) encontra-se em idioma espanhol.  

(C) exige pontuação de parágrafo.  

(D) indica que a palavra já foi utilizada muitas 

vezes.  

(E) encontra-se em idioma alemão.  

 

QUESTÃO 22 

Em se tratando de MS Power Point 2010, qual 

é a funcionalidade da tecla F5?  

(A) O slide atual será atualizado.  

(B) O slide atual será salvo separadamente.  

(C) Toda a apresentação será atualizada.  

(D) A apresentação de slides será iniciada.  

(E) O slide se tornará preto e branco.  
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QUESTÃO 23 

Em se tratando do MS Excel 2010, ao se 

utilizar a guia “Dados”, grupo “Obter Dados 

Externos”, é possível obter dados de alguns 

tipos, tais como:  

I – da Web.  

II – do Prompt.  

III – do Access.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

QUESTÃO 24 

Em se tratando de MS Power Point 2010, para 

adicionar um Botão de Ação a um slide de 

apresentação, deve-se selecionar a guia 

“Inserir” e escolher uma opção entre aquelas 

disponíveis depois de acionar o seguinte ícone:  

(A) Gráfico.  

(B) Formas.  

(C) Imagem.  

(D) Tela.  

(E) Posição.   

QUESTÃO 25 

Como se sabe, no MS Word 2010, as teclas de 

função são utilizadas para executar tarefas 

específicas. Sobre o tema, analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Ctrl + Shift + F1: exibe a caixa de diálogo 

de indicador.  

II – Alt + F4: restaura o tamanho da janela do 

documento.  

III – F5 apenas: exibe a caixa de diálogo e ir 

para.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

No tocante ao Poder Constituinte, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – O Poder Constituinte Derivado é limitado e 

condicionado.  

II – O Poder Constituinte Derivado Decorrente 

tem como missão estruturar a Constituição dos 

Estados-Membros.  

III – O objetivo fundamental do Poder 

Constituinte Originário é o de criar um novo 

Estado.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 27 

No que se refere ao modelo constitucional, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Do princípio da supremacia da Constituição 

resulta o princípio da compatibilidade vertical 

das normas do ordenamento jurídico brasileiro.  

II – A inconstitucionalidade da lei é de caráter 

formal quando seu conteúdo contraria preceito 

ou princípio da Constituição.  

III – O controle de constitucionalidade difuso 

também é conhecido como controle “in 

abstracto” da lei que fere a Constituição.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 28 

Ao se utilizar a expressão “a Constituição é a soma dos fatores reais de poder”, está-se admitindo a 

concepção de Constituição:  

(A) no sentido histórico, como uma concepção do evoluir social em direção à estabilidade.  

(B) no sentido lógico-jurídico, como norma jurídica hipotética e fundamental.  

(C) no sentido sociológico, pela qual se entende a constituição escrita apenas como uma “folha de 

papel”.  

(D) no sentido jurídico-positivo, como uma norma positiva suprema que regula a criação de outras 

normas.  

(E) no sentido político, como decisão concreta de conjunto sobre o modo e forma de existência da 

unidade política.  

 

QUESTÃO 29 

No que se refere ao instituto da iniciativa popular de projetos de leis, tido como instrumento da 

soberania popular, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Havendo alteração, por emendas parlamentares, do projeto de lei de iniciativa popular, não se 

exige referendo popular para a lei ser válida.  

II – Os projetos de iniciativa popular sempre iniciarão a tramitação na Câmara dos Deputados.  

III – O instituto significa a possibilidade de o eleitorado nacional deflagrar processo legislativo de lei 

complementar ou ordinária.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

 

QUESTÃO 30 

No que se refere à atividade financeira do Estado, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – O estudo do Direito Financeiro perpassa pela análise do fenômeno financeiro, tomado esse no 

sentido de observar gradativamente a razão da obtenção de ingresso de recursos nos cofres públicos.  

II – A finalidade principal do Estado é a realização do bem individual.  

III – O Estado visa à satisfação das necessidades públicas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 
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QUESTÃO 31 

Assinale a alternativa que apresenta uma fonte secundária do Direito Financeiro:  

(A) Constituição Federal.  (D) Leis Ordinárias.   

(B) Resoluções.   (E) Medida Provisória.   

(C) Leis Complementares.  

 

QUESTÃO 32 

No que se refere ao orçamento público, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Através do orçamento público, o Estado pode estimular ou desestimular a produção, o consumo e 

o investimento, de modo a intervir na economia, direta ou indiretamente, com o fim de atender os 

desideratos estatais e as contingências a que o mercado está sujeito.  

II – O estudo do orçamento público é condição primordial para se entender o direito financeiro, pois 

qualquer ação do Estado necessariamente perpassa por reflexos financeiros, sendo o orçamento o 

início e o fim de toda ação estatal.  

III – O orçamento público tem, modernamente, caráter político, econômico, contábil e jurídico.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  (D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  (E) Todos os itens são verdadeiros.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

 

  QUESTÃO 33 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio específico do orçamento público:  

(A) anualidade.  (D) orçamento-bruto.   

(B) unidade.   (E) unidade de tesouraria.   

(C) incontinência.  

 

QUESTÃO 34 

No que se refere ao Plano Plurianual, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Trata-se de lei que estabelece o planejamento estratégico do governo de longo prazo, de modo que 

acaba por influenciar a elaboração das demais leis orçamentárias, como a LDO e a LOA.  

II – Tem por objetivo estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 

para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as despesas de duração continuada.  

III – Refere-se à execução de obras e serviços de curta duração.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  (E)  Nenhum dos itens é verdadeiro.   

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  
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  QUESTÃO 35 

No que se refere à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 

operações interestaduais de exportação e importação, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Nas operações interestaduais que destinam bens a consumidor final, será aplicada a alíquota 

interna do Estado, quando o destinatário for contribuinte do ICMS.  

II – Incide ICMS sobre a entrada de bens importados por pessoa física, qualquer que seja sua 

finalidade.  

III – Cabe ao Senado Federal, por meio de Resolução, estabelecer as alíquotas do ICMS aplicáveis 

às operações e prestações interestaduais e de exportação.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.   

 

QUESTÃO 36 

No que se refere às obrigações e competências tributárias, analise os itens a seguir e, ao final, assinale 

a alternativa correta:  

I – As obrigações tributárias acessórias são relevantes para a atividade de arrecadação e fiscalização, 

podendo ser estabelecidas em atos infralegais, sem ofensa ao princípio da tipicidade.  

II – As competências tributárias foram rigidamente traçadas pelo constituinte originário, portanto são 

insuscetíveis de alterações pelo poder constituinte de reforma.  

III – Compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.     

 

QUESTÃO 37 

Constituem modalidades de extinção, exclusão e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

respectivamente:  

(A) a conversão de depósito em renda, a isenção condicional e a impugnação administrativa.  

(B) o parcelamento, o fato gerador enquanto pendente condição suspensiva e a isenção condicional.  

(C) a novação, a liminar em mandado de segurança e o depósito do montante integral.  

(D) o pagamento, a anistia e a remissão.  

(E) o parcelamento, a isenção condicional e a moratória.  
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QUESTÃO 38 

No que se refere ao crédito tributário em geral, bem como à sua constituição, às suas garantias e aos 

seus privilégios, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – De acordo com o CTN, são causas de exclusão crédito tributário: anistia, isenção e remissão.  

II – A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função 

de condições a ela peculiares.  

III – A exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes 

da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.    

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 39 

No que se refere às Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mais precisamente no tocante 

à eficácia da lei no espaço, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – A lei do domicílio do de cujus regula a capacidade para suceder do herdeiro ou legatário.  

II – Em questões sobre a qualificação e regulação das relações concernentes a bens, deve ser aplicada 

a lei do país do domicílio do proprietário.  

III – Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem, reputando-

se constituída no lugar em que residir o proponente.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

QUESTÃO 40 

No que se refere às pessoas naturais, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Os pródigos, ainda que relativamente incapazes, podem praticar, validamente, atos de 

administração patrimonial, como, por exemplo, a transação financeira perante bancos e a constituição 

de hipotecas sobre bens imóveis.  

II – São atributos da personalidade civil ou personalidade: nome, estado (status), domicílio, 

capacidade e fama.  

III – A incapacidade é a restrição legal aos atos da vida civil, sendo esta, no ordenamento jurídico 

brasileiro, exclusivamente, de fato ou exercício.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  (D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.   

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  (E) Nenhum dos itens é verdadeiro.     

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  
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QUESTÃO 41 

No que se refere ao dano, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se as disposições pertinentes 

aos defeitos do negócio jurídico.  

II – O dano exclusivamente moral, provocado por omissão voluntária, não permite a caracterização 

de um ilícito civil.  

III – Constitui ilicitude civil a conduta de destruir coisa alheia para remover perigo iminente.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  (D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  (E) Todos os itens são verdadeiros.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

QUESTÃO 42 

No que tange às regras atinentes à petição inicial, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – É lícito ao autor formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.  

II – A lei processual civil admite que o pedido condenatório abranja prestações futuras, que ainda não 

se venceram ou não foram adimplidas.  

III – A cumulação própria de pedidos é aquela que admite a procedência simultânea de todos os 

pedidos formulados.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 43 

No que se refere ao julgamento antecipado parcial do mérito (CPC, art. 356), analise os itens a seguir 

e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – A decisão proferida com base no artigo 356 do CPC tem natureza de sentença, desafiando recurso 

de apelação.  

II – O julgamento antecipado parcial do mérito admite a prolação de decisão que reconheça a 

existência apenas de obrigação líquida.  

III – A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser 

processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.     
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QUESTÃO 44 

No que se refere ao instituto da revelia, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – A presunção de veracidade decorrente da revelia não admite prova em contrário.  

II – Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato 

decisório no órgão oficial. 

III – O revel pode intervir no feito em qualquer fase do processo, sendo-lhe, no entanto, vedada a 

produção probatória.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 QUESTÃO 45 

No que se refere à Lei de Igualdade Racial, tem-se que a participação da população negra, em 

condições de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será 

promovida, prioritariamente por meio de:  

I – inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social.  

II – adoção de medidas, programas e políticas de ação restritiva.  

III – eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a 

representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

QUESTÃO 46 

A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:  

I – ordenação e controle do uso do solo. 

II – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos 

interesses e necessidades da população e às características locais.  

III – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 
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  QUESTÃO 47 

“Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 

particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio”. 

O tipo penal supracitado refere-se ao crime de:  

(A) concussão.  (D) corrupção passiva.   

(B) excesso de exação. (E) corrupção ativa.   

(C) peculato.  

QUESTÃO 48 

“Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 

de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.  

O tipo penal supracitado refere-se ao crime de:  

(A) prevaricação.   (D) usurpação de função pública.  

(B) condescendência criminosa. (E) corrupção ativa.   

(C) corrupção passiva.  

QUESTÃO 49 

No tocante às pessoas jurídicas que compõem a Administração Indireta, assinale a alternativa correta:  

(A) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas para o exercício de 

atividades típicas do Estado.  

(B) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei.  

(C) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei.  

(D) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, autorizadas por lei.  

(E) As autarquias não são mais consideradas pessoas jurídicas, devido à teoria da neutralidade 

administrativa.  

QUESTÃO 50 

No que se refere à concentração e desconcentração, centralização e descentralização, analise os itens 

a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – A ideia de administração pública direta e indireta equivale aos conceitos de administração pública 

concentrada e desconcentrada.  

II – A um sindicato pode ser outorgada a qualificação de organização da sociedade civil de interesse 

público para, por exemplo, promover o desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza.  

III – A transferência de atribuições no âmbito da administração pública do centro para setores 

periféricos dentro da mesma pessoa jurídica elimina a vinculação hierárquica.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  
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PROVA DISCURSIVA (PRÁTICO-PROFISSIONAL) 

 

ENUNCIADO 

 

 No âmbito do Município Alfa, localizado no Estado de São Paulo, foi sancionada, promulgada 

e publicada a Lei Municipal n.º 1.000, de 02 de abril de 2019, instituindo a “Semana Ecumênica da 

Paz”, que determinou a fixação, no calendário oficial municipal, da primeira semana de cada ano 

como dedicada à celebração da paz mundial e à cooperação entre as distintas religiões dos povos. 

 Na justificativa do projeto legislativo, anotou-se a pertinência da iniciativa em virtude de 

recentes atos de intolerância religiosa. 

 A Associação Beta, institucionalmente voltada à proteção da igualdade e da livre 

pronunciação étnica, religiosa e de raças, instituída em janeiro de 2020, propôs, no mês seguinte, ação 

civil pública contra a Câmara Municipal de Alfa, requerendo seja invalidada referida lei, uma vez 

que, em seu entender, o Estado é laico e, como tal, não lhe cabe ditar ou fomentar as convicções 

religiosas dos cidadãos. 

 Pleiteou a invalidação da lei, por sua inconstitucionalidade, e condenação da Câmara 

Municipal em compensação por danos morais coletivos, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), a ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), vinculado ao Ministério da 

Justiça e Segurança Pública. 

 Diante do caso, o Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alfa, determinou a 

citação da Câmara Municipal. 

Na condição de Procurador(a) da Câmara Municipal de Alfa, adote a medida processual com 

o intuito de enfrentar a pretensão da Associação Beta, mediante a exposição dos fundamentos fáticos 

e jurídicos pertinentes.  

 

Considerando o enunciado acima estabelecido e o descrito no Capítulo 11 do Edital, elabore uma peça 

prático-profissional manuscrita, com número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 120 (cento e vinte) 

linhas. A Prova Discursiva deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta.  

Atenção – as folhas seguintes se tratam de rascunho - a peça prático-profissional deverá ser elaborada 

na folha de texto definitiva, entregue pelo Fiscal de Sala. 
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Rascunho 
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