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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

16 de fevereiro

8 às 13h

60 questões

5h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

MS5 Advogado



.
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Língua Portuguesa 10 questões

Texto 1

Utilize o texto abaixo para responder às questões 1, 2 e 3.

Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese 
das impressões que1 ele recebeu chegando aqui: ela 
era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho 
das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos 
e das baunilhas, que2 o atordoara nas matas brasilei-
ras; era a palmeira virginal e esquiva que3 se não torce 
a nenhuma planta; era o veneno e era o açúcar gos-
toso; era o sapoti mais doce que4 o mel e era a casta-
nha de caju, que5 abre feridas com seu azeite de fogo; 
ela era a cobra verde…

Aluísio Azevedo. O cortiço.

1. Analise as afirmativas feitas sobre o texto 1.

1. As palavras “ardente, calor, vermelho, aroma, 
quente, palmeira, virginal, veneno, açúcar, 
gostoso, mel, azeite, fogo, cobra” trazem cono-
tações de prazer e erotismo na descrição da 
mulata.

2. A descrição da mulata também evoca sensa-
ções gustativas.

3. Considerando-se que “sapoti” é descrito 
como mais doce que o mel, tem-se que ele 
é um doce semelhante a ele, apenas menos 
adocicado.

4. Azeite é veneno e abriu feridas de fogo no 
personagem masculino citado no texto.

5. O verbo “atordoara” está no pretérito mais-
-que-perfeito do indicativo e, como tal, 
expressa um fato ocorrido antes de outro fato 
já terminado. Pode ser substituído por “tinha 
atordoado”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto 1.

a. SQUARE Se a mulata era uma palmeira esquiva, ela era 
desconcertante para o narrador.

b. SQUARE A expressão “que se não torce” tem problemas 
de sintaxe, considerando a articulação frasal.

c. SQUARE O texto constitui-se em uma só frase que pode 
ser classificada com período composto por 
coordenação.

d. SQUARE Considerando a expressão “o calor vermelho 
das sestas da fazenda”, infere-se que o persona-
gem masculino presente no texto chegou em 
um dia quente, quando percebeu a mulata.

e. Check-square Na frase do texto “Ela era a luz ardente do meio-
-dia”, a expressão sublinhada é uma qualifica-
ção da mulata e tem a função de predicativo do 
sujeito.

3. Considerando que um recurso coesivo no texto 1, 
representado pela palavra “que”, é usada cinco vezes, 
assinale a alternativa correta.

a. Check-square Em (1), ela pode ser substituída por “as quais”.
b. SQUARE Em (3), ela retoma a palavra “mulata”.
c. SQUARE Em (4), ela conecta uma ideia adversativa.
d. SQUARE Em (2) e (5), retoma apenas a palavra imediata-

mente anterior a ela e pode ser substituída por 
“a qual”.

e. SQUARE Em todas as vezes pode ser considerada um 
pronome relativo.

4. Assinale a alternativa correta, considerando as 
frases: “Meu primo, que mora em Itajaí, veio me visitar” 
e “Meu primo que mora em Itajaí, veio me visitar”.

a. SQUARE A frase colocada entre vírgulas é subordinada 
adjetiva restritiva.

b. Check-square A frase colocada entre vírgulas é subordinada 
adjetiva explicativa.

c. SQUARE As duas frases têm o mesmo sentido e as vírgu-
las são opcionais.

d. SQUARE Não há necessidade do uso da vírgula antes da 
palavra “que”.

e. SQUARE A oração principal é “Meu primo que mora em 
Itajaí”.
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5. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) considerando o meme.

( ) O texto da propaganda inicia com um adjunto 
adverbial de tempo.

( ) O primeiro período colocado depois da ima-
gem tem sentido de explicação.

( ) O termo “logo” é uma conjunção coordenativa 
com valor de conclusão.

( ) A expressão “mais velho” completa o sentido 
do verbo “estar”; é, pois, um objeto direto.

( ) O sujeito em todas as orações do “meme” é 
classificado como implícito ou subentendido, 
mas a imagem altera essa classificação para 

“sujeito simples”, pois por ela (a imagem) ele se 
torna visível.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • F
b. SQUARE V • V • F • F • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • F • V • V • F
e. SQUARE F • F • F • F • V

6. Escolha a palavra adequada, colocada entre parên-
teses, de modo a estabelecer a correta coesão textual.

 � Para expressar uma condição:  
(Quando/Se) vocês arrumarem o quarto,  
terão uma surpresa. 

 � Para expressar simples adição de ações:  
Não quero saber de política (nem/apenas)  
de entender de filosofia.

 � Para expressar oposição:  
Meu colega aceitou o novo emprego,  
(porquanto/porém) não está feliz. 

 � Para expressar contradição:  
(Embora/Ao passo que) estivesse atrasado, 
parou para ver a cena.

 � Para estabelecer finalidade:  
Fiz um sinal (afim de que/que) lhe calasse.

Assinale a alternativa que indica as palavras corretas, 
de cima para baixo.

a. Check-square Se • nem • porém • Embora • que
b. SQUARE Se • nem • porquanto • ao passo que • que
c. SQUARE Se • nem • porquanto • Embora • afim de que
d. SQUARE Quando • apenas • porém • Embora • que
e. SQUARE Quando • apenas • porém •  

Embora • afim de que

7. Considerando que na Semântica a relação de sen-
tido entre as palavras pode ser classificada em: sinoní-
mia, antonímia, paronímia, hiperonímia e hiponímia, 
assinale a alternativa que em que essa relação, posta 
em 1 e 2, está corretamente indicada.

a. SQUARE [1. bondoso] [2. malvado]  
(parônimo/antônimo)

b. SQUARE [1. Discriminar/descriminar]  
[2. diferenciar, distinguir, discernir]  
(parônimos/heterônimos)

c. SQUARE [1. almoçar] [2. almoço] (homônimo/sinônimo)
d. SQUARE [1. letra em: a letra da música]  

[2. letra em: a letra do aluno, a letra de câmbio] 
(polissemia/sinônimos)

e. Check-square [1. automóvel] [2. carro, moto, avião]  
(hiperônimo e hipônimos)
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8. Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto 2.

1. Em “Vê uns ossos de um animal morto”, as 
palavras sublinhadas exercem a mesma fun-
ção sintática e possuem a mesma classificação 
morfológica.

2. A frase “Faz meia hora” tem como sujeito sim-
ples a expressão “meia hora”.

3. A frase sublinhada no texto completa o sen-
tido do verbo “ver” e, como tal, é uma oração 
subordinada substantiva objetiva direta.

4. Compare as frases: “A pantera furiosa diz: 
cachorro maldito!” e “Diz furiosa a pantera: 
maldito cachorro!”. A ordem das palavras foi 
alterada e, mesmo assim, as palavras subli-
nhadas continuam a exercer a mesma função 
sintática: complemento nominal das palavras 
a que se referem.

5. Em “A pantera para bruscamente e sai apa-
vorada” os dois verbos são intransitivos e as 
palavras que a eles se referem são adjuntos 
adverbiais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Texto 2

Leia o texto para responder às questões 8 e 9.

Um dia, numa expedição na África, um cachorrinho 
começa a brincar de caçar mariposas e quando se dá 
conta já está muito longe do grupo do safari. Nisso vê 
bem perto uma pantera correndo em sua direção.

Ao perceber que a pantera vai devorá-lo pensa rápido 
no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se 
coloca a mordê-los. Então, quando a pantera está a 
ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz:

“Ah, que delícia esta pantera que acabo de comer!”

A pantera para bruscamente e sai apavorada correndo 
do cachorrinho, pensando:

“Que cachorro bravo! Por pouco não come a mim 
também!”

Um macaco que estava trepado em uma árvore perto 
e que havia visto a cena, sai correndo atrás da pantera 
para lhe contar como ela foi enganada pelo cachorro. 
O macaco alcança a pantera e lhe conta toda a história. 
Então, a pantera furiosa diz:

“Cachorro maldito! Vai me pagar!  
Agora vamos ver quem come quem!”

“Depressa!”, disse o macaco. “Vamos alcançá-lo”.

E saem correndo para buscar o cachorrinho.

O cachorrinho vê que a pantera vem atrás dele de 
novo e desta vez traz o macaco montado em suas 
costas.

“Ah, macaco desgraçado! O que faço agora?”,  
pensa o cachorrinho.

Ao invés de sair correndo, o cachorrinho fica de costas 
como se não estivesse vendo nada e, quando a pantera 
está a ponto de atacá-lo de novo, o cachorrinho diz:

“Maldito macaco preguiçoso! Faz meia hora que eu 
o mandei me trazer outra pantera e ele ainda não 
voltou!”

autor desconhecido
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12. Assinale a alternativa que representa uma afirma-
ção logicamente equivalente a “Se Victor é inteligente 
e Joana não é ponderada, então Sabrina é bonita ou 
Bernardo é narcisista”.

a. SQUARE Se Sabrina não é bonita ou Bernardo não é nar-
cisista, então Victor não é inteligente e Joana é 
ponderada.

b. SQUARE Se Victor não é inteligente e Joana é ponderada, 
então Sabrina não é bonita ou Bernardo não é 
narcisista.

c. SQUARE Se Victor não é inteligente ou Joana é ponde-
rada, então Sabrina não é bonita e Bernardo 
não é narcisista.

d. Check-square Se Sabrina não é bonita e Bernardo não é narci-
sista, então Victor não é inteligente ou Joana é 
ponderada.

e. SQUARE Se Sabrina é bonita ou Bernardo é narcisista, 
então Victor é inteligente e Joana não é 
ponderada.

13. Em um restaurante a quilo são oferecidos 5 tipos 
de comida sem glúten e 8 tipos com glúten. Uma pes-
soa deseja montar uma marmita com 3 tipos distintos 
de comida, de maneira que no máximo uma contenha 
glúten.

Quantas marmitas diferentes esta pessoa pode mon-
tar, obedecendo às restrições descritas anteriormente?

a. SQUARE Mais de 105
b. SQUARE Mais de 95 e menos de 105
c. Check-square Mais de 85 e menos de 95
d. SQUARE Mais de 75 e menos de 85
e. SQUARE Menos de 75

14. Em uma academia com 80 alunos, dos quais 50 
são mulheres e 30 são homens, são sorteadas duas 
massagens para pessoas distintas.

A probabilidade de as duas pessoas sorteadas serem 
mulheres é:

a. SQUARE Maior que 40%.
b. Check-square Maior que 37,5% e menor que 40%.
c. SQUARE Maior que 35% e menor que 37,5%.
d. SQUARE Maior que 32,5% e menor que 35%.
e. SQUARE Menor que 32,5%.

9. Assinale a alternativa correta em relação ao texto 2.

a. SQUARE Em “pensa rápido” temos um complemento 
verbal na palavra sublinhada.

b. SQUARE Em “lhe conta toda a história” temos um objeto 
direto e indireto, respectivamente, em relação 
ao verbo “contar”.

c. SQUARE A norma culta aceita, na linguagem escrita, a 
expressão “Vamos alcançar ele”. Assim, é opta-
tivo o uso do pronome oblíquo como na frase 

“Vamos alcançá-lo”.
d. SQUARE A frase “Por pouco não come a mim também!” 

pode ser reescrita da seguinte forma: Por 
pouco não me come também! Isso é possível 
haja vista os termos sublinhados em ambas as 
frases receberem a mesma classificação morfo-
lógica: pronomes oblíquos átonos.

e. Check-square A oração do primeiro parágrafo “correndo em 
sua direção” pode ser substituída por “que cor-
ria em sua direção” e que o verbo no gerúndio 
faz dela uma oração subordinada reduzida.

10. Assinale a alternativa correta quanto à análise 
morfológica do termo sublinhado.

a. SQUARE A tua beleza me encanta. (adjetivo)
b. Check-square Entreguei o presente a ela. (preposição)
c. SQUARE Eu a vi em conversa com meu chefe. (artigo)
d. SQUARE Psiu! Este ambiente requer silêncio. (advérbio)
e. SQUARE Não me sai da cabeça aquele problema. 

(conjunção)

Raciocínio Lógico 10 questões

11. Uma pessoa vai a uma feira onde tem a sua dispo-
sição 8 tipos de frutas e 7 tipos de verduras.

De quantas maneiras diferentes esta pessoa pode 
montar uma cesta, consistindo em 3 frutas de tipos 
distintos e 2 verduras de tipos distintos?

a. SQUARE Mais de 1300
b. SQUARE Mais de 1200 e menos de 1300
c. Check-square Mais de 1100 e menos de 1200
d. SQUARE Mais de 1000 e menos de 1100
e. SQUARE Menos de 1000
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18. Paulo passeia em uma loja de eletrônicos e con-
sidera comprar alguns itens. Sabe-se que a probabili-
dade de Paulo comprar uma TV é de 30%, a probabili-
dade de comprar um rádio é de 15% e a probabilidade 
de comprar um telefone é 60%.

Logo, a probabilidade de Paulo não comprar uma TV 
nem comprar um rádio e nem comprar um telefone é:

a. SQUARE Maior que 27,5%.
b. SQUARE Maior que 25% e menor que 27,5%.
c. Check-square Maior que 22,5% e menor que 25%.
d. SQUARE Maior que 20% e menor que 22,5%.
e. SQUARE Menor que 20%.

19. Ao jogar simultaneamente um dado de seis faces 
(numeradas de 1 a 6) e uma moeda (com um lado 
numerado 2 e outro 3), a probabilidade de o produto 
do número na face superior do dado e de o número 
da face superior da moeda ser par é:

a. Check-square Maior que 72,5%.
b. SQUARE Maior que 70% e menor que 72,5%.
c. SQUARE Maior que 67,5% e menor que 70%.
d. SQUARE Maior que 65% e menor que 67,5%.
e. SQUARE Menor que 65%.

20. Sete atletas disputam uma prova de natação, com 
iguais chances de vencer.

De quantos modos diferentes pode ocorrer a chegada 
dos quatro primeiros colocados?

a. SQUARE Mais de 900
b. SQUARE Mais de 850 e menos de 900
c. Check-square Mais de 800 e menos de 850
d. SQUARE Mais de 750 e menos de 800
e. SQUARE Menos de 750

15. Se Gisele não é persistente e José é ousado, então 
Tiago é trapaceiro. Se Tiago é trapaceiro, então Beatriz 
não é bonita. Sabe-se que Beatriz é bonita.

Logo, podemos afirmar, corretamente, que:

a. SQUARE Tiago é trapaceiro.
b. SQUARE Gisele não é persistente.
c. SQUARE Gisele não é persistente e José é ousado.
d. SQUARE Gisele é persistente e José não é ousado.
e. Check-square Gisele é persistente ou José não é ousado.

16. Dois irmãos vão viajar em um ônibus com 
32 assentos. Os assentos do ônibus estão dispostos 
em fileiras com 4 assentos, contando com um corredor 
separando dois assentos para um lado e dois assentos 
para o outro lado.

Assumindo que todos os assentos estão disponíveis, de 
quantas maneiras diferentes os irmãos podem escolher 
seus assentos, de maneira que viajem juntos (ou seja, 
sem corredor os separando e na mesma fileira)?

a. SQUARE Mais de 35
b. Check-square Mais de 30 e menos de 35
c. SQUARE Mais de 25 e menos de 30
d. SQUARE Mais de 20 e menos de 25
e. SQUARE Menos de 20

17. Em uma urna encontram-se 16 bolas, numeradas 
de 11 a 26. Retirando-se simultaneamente, ao acaso, 
duas bolas da urna, a probabilidade de a soma dos 
números constantes nas bolas ser menor ou igual a 25 é:

a. SQUARE Maior que 6%.
b. SQUARE Maior que 5% e menor que 6%.
c. SQUARE Maior que 4% e menor que 5%.
d. Check-square Maior que 3% e menor que 4%.
e. SQUARE Menor que 3%.
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25. São responsáveis pela efetividade das ações volta-
das para assegurar a observância da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos:

a. SQUARE Apenas a coletividade e as pessoas físicas.
b. SQUARE Apenas o Poder Público e as pessoas físicas.
c. SQUARE Apenas o Poder Público e o setor empresarial.
d. SQUARE Apenas o setor empresarial e as pessoas 

jurídicas.
e. Check-square O Poder Público, o setor empresarial e a 

coletividade.

26. Em atenção à legislação pertinente, os estudos 
necessários ao processo de licenciamento deverão ser 
realizados por profissionais legalmente habilitados, às 
expensas:

a. SQUARE Do órgão ambiental municipal.
b. SQUARE Do órgão ambiental estadual.
c. SQUARE Do órgão ambiental federal.
d. Check-square Do empreendedor.
e. SQUARE Da Prefeitura Municipal.

27. De acordo com a Lei no 6.938/81, a atmosfera, o 
mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a flora são 
considerados:

a. SQUARE Ambiente.
b. Check-square Recursos ambientais.
c. SQUARE Elementos da biosfera.
d. SQUARE Ecossistemas simples.
e. SQUARE Ecossistemas.

28. Segundo a Lei no 6.938/81, órgão cuja finalidade 
é executar e fazer executar a política e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente de 
acordo com sua competência é:

a. SQUARE O Conselho de Governo.
b. SQUARE O Conselho do Meio Ambiente.
c. SQUARE O Conselho Superior do Meio Ambiente.
d. Check-square O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
e. SQUARE O Ministério do Meio Ambiente.

Conhecimentos Específicos 40 questões

21. São objetivos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos:

a. SQUARE Coletas seletivas.
b. SQUARE Monitoramentos globais.
c. SQUARE Planos de Resíduos Sólidos.
d. SQUARE Inventários anuais de resíduos.
e. Check-square Proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental.

22. Poderão atuar em regime de cooperação com o 
Governo Federal, com vistas à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resí-
duos sólidos:

a. SQUARE Somente os Estados.
b. SQUARE Somente os Municípios.
c. SQUARE Somente os Estados consorciados.
d. SQUARE Somente os Municípios consorciados.
e. Check-square Os Estados, Municípios ou particulares.

23. Seu fato gerador é o exercício regular do poder 
de polícia conferido ao IBAMA para o controle e fisca-
lização das atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais.

a. SQUARE Taxa de Fiscalização (TF)
b. SQUARE Taxa de Controle de Poluição (TCP)
c. Check-square Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

(TCFA)
d. SQUARE Taxa de Fiscalização da Degradação (TFD)
e. SQUARE Taxa de Atividades Poluidoras (TAP)

24. De acordo com a legislação que rege a matéria, 
todo e qualquer procedimento que vise a assegurar a 
conservação da diversidade biológica e dos ecossiste-
mas denomina-se:

a. Check-square Manejo.
b. SQUARE Recurso ambiental.
c. SQUARE Recuperação direta.
d. SQUARE Diversidade biológica.
e. SQUARE Corredores ecológicos.
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32. Para os fins previstos na Lei no 6.938/81, o con-
junto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga 
e rege a vida em todas as suas formas é denominado:

a. SQUARE Ecossistema.
b. SQUARE Diversidade.
c. SQUARE Zoneamento.
d. Check-square Meio ambiente.
e. SQUARE Unidades de Conservação.

33. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
área rural com cobertura de vegetação nativa, que não 
seja Área de Preservação Permanente, necessária à con-
servação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 
fauna e flora nativas, observados percentuais mínimos 
em relação à área do imóvel, conforme previsto em lei.

a. SQUARE Área verde
b. Check-square Área de reserva legal
c. SQUARE Área de vegetação nativa
d. SQUARE Área de cobertura
e. SQUARE Área de apicuns

34. Estão sujeitas à observância da Lei no 12.305/10 - 
Política Nacional de Resíduos Sólidos:

a. SQUARE Somente as pessoas físicas ou jurídicas respon-
sáveis diretamente pela geração de resíduos 
sólidos.

b. SQUARE Apenas as pessoas jurídicas de direito público 
que sejam responsáveis diretamente pela gera-
ção de resíduos sólidos.

c. Check-square As pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, responsáveis direta ou 
indiretamente pela geração de resíduos sólidos.

d. SQUARE Apenas as pessoas físicas de direito privado, 
responsáveis direta ou indiretamente pela 
geração de resíduos sólidos.

e. SQUARE Apenas as pessoas jurídicas de direito público, 
responsáveis indiretamente pela geração de 
resíduos sólidos.

29. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o princípio que se aplica a impactos ambientais já 
conhecidos e dos quais se possa, com segurança, esta-
belecer um conjunto de nexos de causalidade que 
seja suficiente para a identificação dos impactos futu-
ros mais prováveis.

a. SQUARE Democrático
b. Check-square Da prevenção
c. SQUARE Do desenvolvimento
d. SQUARE Do poluidor pagador
e. SQUARE Da dignidade da pessoa humana

30. Espaço territorial e seus recursos ambientais, 
com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de con-
servação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção.

Esta é a definição legal de:

a. SQUARE Área legal.
b. SQUARE Área verde.
c. Check-square Unidade de Conservação.
d. SQUARE Área de Preservação Limitada.
e. SQUARE Área de Preservação Permanente.

31. As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a:

a. SQUARE Sanções civis, apenas.
b. SQUARE Sanções penais, somente.
c. SQUARE Sanções administrativas, somente.
d. SQUARE Efetuar apenas a reparação do dano.
e. Check-square Sanções penais e administrativas, indepen-

dentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.
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35. No que tange às licenças ambientais e à legisla-
ção vigente, é correto afirmar que:

a. Check-square Poderão ser expedidas isolada ou sucessiva-
mente, de acordo com a natureza, característi-
cas e fase do empreendimento ou atividade.

b. SQUARE Somente poderão ser expedidas isoladamente 
se estiverem em fase inicial de atividade.

c. SQUARE Somente poderão ser expedidas sucessiva-
mente se estiverem em fase final de atividade.

d. SQUARE Não poderão ser expedidas isoladamente, inde-
pendentemente de suas características.

e. SQUARE Não poderão ser expedidas isoladamente em 
razão da fase do empreendimento.

36. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (SISNAMA), instituído pela lei que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
regulamentada posteriormente por Decreto.

a. SQUARE Conselho Setorial
b. SQUARE Conselho da Administração Federal
c. Check-square Conselho Nacional do Meio Ambiente
d. SQUARE Secretaria Especial do Meio Ambiente
e. SQUARE Secretaria da Presidência da República

37. Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia quali-
dade de vida.

Esse direito está explicitamente previsto:

a. SQUARE Na Lei Ambiental.
b. SQUARE Na Lei de Resíduos.
c. SQUARE Em todas as Constituições Federais.
d. Check-square Na Constituição Federal vigente.
e. SQUARE No Código Ambiental.

38. De acordo com a legislação pertinente à matéria, 
o Licenciamento Ambiental caracteriza-se por ser:

a. SQUARE Um relatório ambiental preliminar.
b. Check-square Um procedimento administrativo.
c. SQUARE Um ato administrativo.
d. SQUARE Um ato jurídico.
e. SQUARE Um processo jurídico.

39. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
instrumento de adesão por meio do qual são formaliza-
das e estabelecidas as condições para o cumprimento, 
pelo empreendedor, das obrigações de compensação 
ambiental previstas no licenciamento ambiental.

a. SQUARE Plano de Compensação (PC)
b. SQUARE Plano de Compensação Ambiental (PCA)
c. Check-square Termo de Compromisso de Compensação 

Ambiental (TCCA)
d. SQUARE Termo de Compensação Ambiental (TCA)
e. SQUARE Termo de Compensação (TC)

40. Conforme a previsão da lei que instituiu a Política 
Nacional do Meio Ambiente, a responsabilidade civil 
vigente no Brasil é:

a. SQUARE Mista.
b. Check-square Objetiva.
c. SQUARE Subjetiva.
d. SQUARE Imaterial.
e. SQUARE Própria.

41. Quando o juízo de oportunidade, conveniên-
cia e necessidade referente ao ato administrativo é 
feito pelo próprio legislador, não residindo margem 
de liberdade na atuação ao agente público, está-se 
diante de um ato de poder:

a. SQUARE arbitrário.
b. SQUARE hierárquico.
c. SQUARE discricionário.
d. SQUARE normativo.
e. Check-square vinculado.
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44. Assinale a alternativa correta com base na Lei 
no 2.960, de 1995, que trata do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, 
das Autarquias e Fundações Públicas do Município de 
Itajaí.

a. SQUARE Remuneração é a retribuição pecuniária pelo 
efetivo exercício do cargo, correspondente ao 
padrão fixado em Lei.

b. SQUARE As gratificações e os adicionais não se incorpo-
ram ao vencimento ou provento, para qualquer 
efeito.

c. SQUARE A gratificação natalina será paga até o dia 20 do 
mês de novembro de cada ano, não podendo 
ser antecipado o valor.

d. Check-square Os adicionais de insalubridade e periculosidade 
não são acumuláveis.

e. SQUARE O valor do adicional noturno corresponderá a 
50% do valor da hora normal.

45. Analise as afirmativas abaixo em relação à Procu-
radoria Geral do Município de Itajaí, instituição repre-
sentante da advocacia geral do Município, judicial e 
extrajudicial, e competente para as atividades de con-
sultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

1. Compete à Procuradoria-Geral do Município 
elaborar ações diretas de inconstitucionalidade.

2. São Procuradorias Especializadas de Direção: 
Judicial, Fiscal, Administrativa, de Defesa do 
Consumidor e Legislativa.

3. Compete ao Procurador-Geral promover 
a uniformização de procedimentos e a 
cooperação entre os diversos órgãos da 
Procuradoria-Geral.

4. Constitui atribuição da Procuradoria Fiscal, 
dentre outras, proferir pareceres jurídicos 
acerca de questões tributárias.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

42. Analise as afirmativas abaixo a respeito das lici-
tações da Administração Pública, conforme dispõe a 
legislação brasileira.

1. As obras e os serviços somente poderão ser 
licitados quando houver projeto básico apro-
vado pela autoridade competente e disponí-
vel para exame dos interessados em participar 
do processo licitatório.

2. A licitação será sigilosa, sendo inacessíveis ao 
público os atos de seu procedimento e o con-
teúdo das propostas, até a respectiva abertura.

3. As normas de licitações e contratos devem 
privilegiar o tratamento diferenciado e 
favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte na forma da lei.

4. Considera-se execução direta aquela que é 
feita pelos órgãos e entidades da Administra-
ção, pelos próprios meios.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

43. Conforme dispõe a Lei no 12.462, de 4 de agosto 
de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Con-
tratações Públicas (RDC), é correto afirmar que o 
regime de contratação na execução indireta de obras 
e serviços de engenharia, que compreende a elabo-
ração e o desenvolvimento dos projetos básico e exe-
cutivo, a execução de obras e serviços de engenharia, 
a montagem, a realização de testes, a pré-operação e 
todas as demais operações necessárias e suficientes 
para a entrega final do objeto denomina-se:

a. Check-square contratação integrada.
b. SQUARE contratação por tarefa.
c. SQUARE empreitada por preço unitário.
d. SQUARE empreitada por preço global.
e. SQUARE empreitada integral.
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48. A respeito do processo administrativo, analise as 
afirmativas abaixo em conformidade com os princí-
pios constitucionais expressos.

1. É direito do administrado fazer-se assistir, 
facultativamente, por advogado, salvo quando 
obrigatória a representação, por força de lei.

2. Constitui dever do administrado perante a 
Administração proceder com lealdade, urbani-
dade e boa-fé.

3. A Administração deve anular seus próprios 
atos quando eivados de vício de legalidade.

4. Podem ser objeto de delegação a edição 
de atos de caráter normativo e a decisão de 
recursos administrativos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

49. Conforme dispõe a Lei no 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011, as informações consideradas impres-
cindíveis à segurança da sociedade ou do Estado são 
passíveis de classificação e restrição em relação à 
divulgação ou ao acesso.

Em relação às informações classificadas como “ultras-
secretas”, o prazo máximo de restrição ao acesso, a 
contar da data de sua produção, é de:

a. SQUARE 5 anos.
b. SQUARE 10 anos.
c. SQUARE 15 anos.
d. Check-square 25 anos.
e. SQUARE 30 anos.

46. A respeito da arbitragem no âmbito da Admi-
nistração Pública, assinale a alternativa correta de 
acordo com a legislação brasileira.

a. SQUARE A administração pública direta e indireta não 
poderá utilizar-se da arbitragem.

b. SQUARE A adoção da arbitragem pela administração 
pública será sempre sigilosa, excepcionando o 
princípio da publicidade.

c. SQUARE A arbitragem que envolva a administração 
pública poderá ser de direito ou de equidade.

d. SQUARE A arbitragem é admitida no âmbito da admi-
nistração pública para a resolução de conflitos 
respeitantes a direitos indisponíveis.

e. Check-square A administração pública poderá utilizar a arbi-
tragem para dirimir conflitos relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis.

47. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Lei Anticorrupção no 12.846, de 1o de agosto de 2013, 
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira.

a. SQUARE Não será levada em consideração na aplicação 
das sanções a consumação ou não da infração, 
nem a cooperação da pessoa jurídica para a 
apuração das infrações.

b. SQUARE As pessoas jurídicas somente serão responsabi-
lizadas por atos ilícitos na medida da sua culpa-
bilidade, enquanto os dirigentes ou administra-
dores serão responsabilizados objetivamente.

c. Check-square O acordo de leniência não exime a pessoa jurí-
dica da obrigação de reparar integralmente o 
dano causado.

d. SQUARE Na esfera administrativa, será aplicada multa à 
pessoa jurídica considerada responsável pelas 
práticas ilícitas, no valor de 1 a 50% do fatura-
mento bruto.

e. SQUARE A responsabilidade da pessoa jurídica na esfera 
administrativa afasta a possibilidade de sua 
responsabilização na esfera judicial.
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52. De acordo com a Constituição Federal são requisi-
tos do usucapião urbano:

1. Utilização para sua moradia ou de sua família.
2. Área urbana de até 250 metros quadrados.
3. Posse mansa, pacífica e ininterrupta por 5 anos.
4. Não ter sido proprietário de imóvel rural ou 

urbano.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

53. É correto afirmar, acerca da eficácia das normas 
constitucionais.

a. SQUARE Os princípios programáticos declaratórios 
instituídos pelas normas constitucionais de 
eficácia plena e aplicabilidade imediata são 
consideradas normas autoaplicáveis desde a 
sua publicação.

b. SQUARE As normas constitucionais de eficácia contida 
se assemelham às de eficácia limitada à medida 
que dependem diretamente da produção de 
regulamentação infraconstitucional para pro-
duzirem efeitos.

c. Check-square As normas de eficácia contida poderão sofrer 
restrição da sua eficácia tanto pela própria 
constituição como por leis infraconstitucionais.

d. SQUARE As normas constitucionais de eficácia plena, 
aplicabilidade direta e imediata são integradas 
por normas de mesmo status e hierarquias para 
produzirem efeitos.

e. SQUARE Destituídas de efeitos mínimos, as normas 
constitucionais de eficácia limitada são de apli-
cabilidade indireta e reduzida, somente produ-
zindo qualquer tipo de efeito após a edição de 
norma regulamentadora.

50. A respeito dos bens públicos, é correto afirmar 
que aqueles não destinados à utilização imediata do 
povo, nem aos usuários de serviços ou beneficiários 
diretos de atividades, a exemplo de terras devolutas 
ou terras de marinha, são chamados:

a. Check-square dominicais.
b. SQUARE de uso especial.
c. SQUARE de utilização privada.
d. SQUARE de consumo proibido.
e. SQUARE de uso comum do povo.

51. É correto afirmar sobre a aplicação de tratados 
internacionais em matéria de direitos humanos.

a. SQUARE Compete ao Defensor Público Geral da União, 
ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, ao Procurador-Geral da República e às 
Associações com mais de um ano de existência 
que atuem na proteção e na promoção dos 
direitos humanos requerer o chamado de Inci-
dente de Deslocamento de Competência, para 
apurar grave violação de direitos humanos.

b. SQUARE O Procurador-Geral da República deverá ser 
previamente ouvido em todos os processos 
em que forem constatadas graves violações de 
direitos humanos.

c. SQUARE Compete ao Supremo Tribunal Federal analisar 
o incidente de deslocamento de competência, 
a fim de assegurar o cumprimento de obriga-
ções decorrentes de tratados internacionais de 
direitos humanos dos quais o Brasil seja parte.

d. Check-square Aos juízes federais compete processar e julgar 
as causas relativas a direitos humanos quando 
verificada grave violação de direitos humanos 
prevista em tratados internacionais de direitos 
humanos dos quais o Brasil seja parte.

e. SQUARE Os tratados internacionais sobre direitos huma-
nos que forem aprovados e internalizados 
pelo Congresso Nacional serão equivalentes às 
emendas constitucionais.



Página 14

Instituto Cidade Sustentável • Concurso Público • Edital 003/2019

MS5 Advogado

54. É correto afirmar sobre o Conselho Nacional de 
Justiça.

a. SQUARE Cabe ao Conselho elaborar relatório estatístico 
mensal sobre processos e sentenças prolatadas, 
por amostragem, nos diferentes órgãos do 
Poder Judiciário.

b. SQUARE Na sua composição cabe ao Congresso Nacio-
nal indicar um cidadão, de notável saber jurí-
dico e reputação ilibada.

c. SQUARE O Conselho será presidido pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências 
e impedimentos, pelo Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça.

d. SQUARE O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 
quatorze membros com mandato de três anos, 
admitida uma recondução.

e. Check-square O Conselho poderá rever, de ofício ou mediante 
provocação, os processos disciplinares de juízes 
e membros de tribunais julgados há menos de 
um ano.

55. É correto afirmar sobre a repartição de compe-
tências federativas em matéria ambiental.

a. SQUARE Em matéria de meio ambiente, a Constitui-
ção Federal fixa a competência concorrente 
da União, dos Estados e do Distrito Federal, 
excluindo, expressamente, e não possibilitando 
qualquer atribuição de competência legislativa 
aos Municípios.

b. Check-square Desde que no limite do interesse local e que 
haja compatibilidade com regulamentos esta-
belecidos pelos demais entes federados, o 
Município será competente para legislar sobre 
meio ambiente.

c. SQUARE Os Municípios possuem competência legisla-
tiva plena e exclusiva para legislar sobre meio 
ambiente quando o assunto for considerado de 
interesse local.

d. SQUARE Em matéria ambiental, a competência legisla-
tiva do Município está limitada a promover, no 
que couber, o adequado ordenamento territo-
rial, mediante planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

e. SQUARE No exercício da competência legislativa de 
suplementar a legislação federal e a estadual, o 
Município deverá, obrigatoriamente, observar 
as regras gerais fixadas pela União.

56. É correto afirmar de acordo com a Constituição 
Federal.

a. SQUARE A inconstitucionalidade por ação decorre de 
ações positivas que ensejam a incompatibi-
lidade vertical entre normas (Constituição e 
Legislação infraconstitucional) e a inconstitu-
cionalidade por omissão decorre da inércia de 
regulamentação de normas constitucionais de 
eficácia contida.

b. SQUARE A inconstitucionalidade formal objetiva de 
norma infraconstitucional decorre exclusi-
vamente do vício de iniciativa (competência 
exclusiva e reservada) do processo legislativo.

c. SQUARE O controle de constitucionalidade poderá ser 
exercido de forma prévia ou preventiva pelos 
poderes Executivo e Legislativo ou, ainda, de 
forma posterior ou repressiva, exclusivamente 
pelo poder Judiciário.

d. Check-square Cabe aos Estados a instituição de representa-
ção de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais em face da 
Constituição Estadual, vedada a atribuição da 
legitimação para agir a um único órgão.

e. SQUARE O controle de constitucionalidade de leis muni-
cipais em face da lei orgânica do Município 
somente é possível pela via concentrada e em 
se tratando de vício material por arrastamento, 
ou seja, quando houver violação de norma 
constitucional de repetição obrigatória.

57. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Itajaí, é de iniciativa privativa do Prefeito a lei que:

1. disponha a Guarda Municipal.
2. disponha sobre a criação de cargos e funções 

nos poderes do Município.
3. crie órgão da administração pública municipal.
4. disponha sobre a remuneração no âmbito do 

Município.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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59. É correto afirmar acerca das ações constitucionais.

a. Check-square A Câmara de Vereadores, através do voto de 
desconfiança de dois terços dos seus membros, 
poderá indicar ao Prefeito Municipal a exonera-
ção do Procurador Geral do Município.

b. SQUARE A Procuradoria Geral do Município, responsável 
pelas atividades de consultoria e assessora-
mento jurídico do Poder Executivo, é órgão 
vinculado ao gabinete do Prefeito, tendo-o 
como seu chefe.

c. SQUARE Tomando conhecimento de qualquer ato do 
Prefeito que possa configurar crime de respon-
sabilidade, a Câmara Municipal nomeará comis-
são especial para apurar os fatos e, em caso de 
procedência das acusações, determinará o envio 
do apurado à Procuradoria Geral do Município 
para as providencias administrativas e judiciais.

d. SQUARE O Procurador Geral do Município será nomeado 
pelo Prefeito dentre brasileiros maiores de 
trinta anos, no exercício dos seus direitos políti-
cos e com habilitação profissional e registro na 
Ordem dos Advogados do Brasil.

e. SQUARE A Procuradoria Geral do Município é instituição 
permanente e exerce função essencial à Justiça, 
cabendo o exercício privativo da representação 
judicial e extrajudicial do Município, nos termos 
de regulamento executivo.

58. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Itajaí, é correto afirmar.

a. SQUARE É vedada a vinculação ou equiparação de venci-
mentos, para efeito de remuneração do pessoal 
do serviço público, ressalvada a manutenção 
da estabilidade financeira decorrente dos 
acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público ao longo da sua vida funcional.

b. SQUARE A revisão geral anual de remuneração dos servi-
dores públicos será concedida por ato do Poder 
Executivo, preferencialmente, na mesma data.

c. SQUARE Os cargos e as funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores efetivos, deve-
rão observar os percentuais mínimos previstos 
em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento.

d. SQUARE Os atos de improbidade administrativas impor-
tarão na perda dos direitos políticos, na suspen-
são da função pública, na indisponibilidade dos 
bens e no ressarcimento ao erário público na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível.

e. Check-square É assegurado ao servidor público titular de 
cargo efetivo, de forma compulsória à sua 
investidura no cargo, sua vinculação ao regime 
próprio de previdência social do município, 
o qual será instituído e disciplinado em lei 
complementar.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

60. É correto afirmar de acordo com a Constituição 
Federal.

a. SQUARE O Estado poderá intervir nos Municípios 
quando o Tribunal de Justiça der provimento à 
representação para assegurar a observância de 
princípios constitucionais.

b. Check-square Em se tratando de descumprimento de lei, o 
decreto do Governador limitar-se-á a suspender 
a execução do ato impugnado, se essa medida 
bastar ao restabelecimento da normalidade.

c. SQUARE O Tribunal de Justiça, após provimento da 
representação para assegurar a observância e 
o cumprimento de decisão judicial, comunicará 
à Assembleia Legislativa para que delibere no 
prazo de vinte e quatro horas sobre a interven-
ção no Município.

d. SQUARE No caso de intervenção do Estado em Muni-
cípio, far-se-á convocação extraordinária da 
Assembleia Legislativa com a inclusão automá-
tica do assunto na pauta da convocação.

e. SQUARE Compete aos Chefes dos poderes legislativo, 
executivo e do Ministério Público oferecer a 
representação para fins de intervenção da 
União e dos Estados, nos casos previstos na 
Constituição Federal.
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.

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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