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PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ADVOGADO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Líder feminina no Malawi anula 850 casamentos infantis e envia meninas para a escola. 
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Theresa Kachindamoto, supervisora de um distrito no Malawi, país pobre da África, é uma 

figura destaque como líder feminista que atua ajudando mulheres e garotas de sua comunidade. 

Ela já anulou mais de 850 casamentos forçados _____ noivas não passavam de garotas bem 

jovens. O passo seguinte foi colocar essas meninas na escola. Theresa iniciou uma guerra em 

prol dessa causa a fim de erradicar os rituais que levam as crianças à vida sexual precocemente. 

Na cultura malawi, mais da metade das mulheres casa-se muito cedo, bem antes dos 18 

anos. O país ainda conta com um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e é também 

por isso que a atuação de Theresa tornou-se algo mais do que importante na região. 

A líder executa seu trabalho há mais de 27 anos, e não _____ suas conquistas em prol 

da sociedade. Ano passado (2019), Theresa alcançou mais uma vitória: ela conseguiu que fosse 

estabelecida a maioridade de 18 anos como condição para casamentos, mesmo que os pais 

aprovem. No país, é muito comum _____ meninas de 12 anos gestantes por causa dessa cultura. 

O próximo desafio é elevar essa idade para 21 anos. 

Por se tratar de uma região muito empobrecida, são inúmeros os casos de famílias que 

arrumam casamentos para as meninas com o intuito de diminuírem os gastos financeiros do lar, 

já que essas contas passam para o futuro esposo das crianças. As decorrências de 

comportamentos como esse amortecem drasticamente a voz feminina na sociedade. Exemplo 

disso é a estatística de que, lá, uma a cada cinco mulheres é vítima de abuso sexual – situação 

que preocupa muito tendo em vista que os índices de HIV crescem cada vez mais no país. 

Devido a sua postura e sua conduta em prol das mulheres, Thereza recebe até ameaças 

de morte de pessoas que vão contra as suas ideias sobre políticas públicas. Entretanto, a líder 

não esmorece e afirma que continuará lutando até a morte. Ela deixou uma mensagem em 

entrevista: “Se elas (as meninas) forem educadas, podem ser o que quiserem; ou seja, podem 

ser até esposas e mães. Mas se elas quiserem”. 

 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa as lacunas das linhas 03, 09 e 12, 

respectivamente. 

 

A) cujas as – cessam – ver-se 

B) em que as – cessa – se ver 

C) que as – cessam – se verem 

D) cujas – cessa – ser vistas 

E) cujas – cessam – verem-se 

 

 

QUESTÃO 02 – Considere o que se afirma acerca da pontuação empregada no texto: 

 

I. Na linha 01 do texto, as três vírgulas separam dois apostos. 

II. Na linha 10, os dois-pontos poderiam ser substituídos por ponto e vírgula. 

III. A vírgula da linha 14 e a vírgula da linha 20 separam orações que têm a mesma classificação. 

IV. O travessão da linha 18 não pode ser substituído por vírgula, pois isso prejudicaria a estrutura da 

frase. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

(Disponível em: https://cantinho.live/2020/01/10/lider-feminina-no-malawi-anula-850-casamentos 
– texto adaptado especialmente para esta prova) 
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QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa correta no tocante às possibilidades de mudanças no texto e 

emprego do sinal indicador de crase. 
 

A) Na linha 04, a substituição de colocar por encaminhar tornaria obrigatório o emprego de crase 

na sequência. 

B) Na linha 08, seria mantida a correção linguística se na fosse substituído por à. 

C) Na linha 15, pode-se trocar para as por às, pois a correção seria mantida. 

D) Na linha 17, a substituição de amortecem drasticamente por calam tornaria obrigatório o 

emprego de crase na sequência. 

E) Na linha 20, a substituição de sua (ambas ocorrências) por essa criaria condições para o emprego 

de crase na sequência. 
 

 

QUESTÃO 04 – O vocábulo erradicar (l. 05) significa literalmente “arrancar pela raiz”. Assinale a 

alternativa em que o vocábulo não deriva de “raiz”. 
 

A) Desenraizar. 

B) Dirradicar. 

C) Desagarrar. 

D) Desarraigar. 

E) Desarreigar. 
 

 

QUESTÃO 05 – No trecho a seguir, as formas verbais destacadas têm sujeitos simples ou desinencial 

(oculto, mas perceptível pela pessoa em que o verbo está flexionado), EXCETO em: 
 

Por se tratar de uma região muito empobrecida, são inúmeros os casos de famílias que arrumam 

casamentos para as meninas com o intuito de diminuírem os gastos financeiros do lar, já que 

essas contas passam para o futuro esposo das crianças. 
 

A) tratar. 

B) são. 

C) arrumam. 

D) diminuírem. 

E) passam.  
 

 

QUESTÃO 06 – Considere as seguintes assertivas sobre palavras do texto: 
 

I. A diferença fonética entre pais e país justifica-se porque na primeira há um ditongo decrescente, 

enquanto na segunda há um hiato. 

II. As palavras já, até e lá são monossílabos tônicos, o que justifica sua acentuação gráfica. 

III. As palavras África, inúmeros e estatística pertencem ao mesmo grupo quanto à justificativa 

para o acento gráfico. 

IV. As palavras vitória e decorrências, consideradas tanto paroxítonas como proparoxítonas 

eventuais, têm sua acentuação gráfica justificada por duas regras. 
 

Quais estão corretas? 
 

 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma sobre sons e letras de 

vocábulos do texto. 
 

A) Nas palavras baixo, sexual, próximo e exemplo, a letra “x” representa diferentes fonemas. 

B) Em exemplo, há mais letras do que fonemas, já que ocorre um dígrafo vocálico. 

C) Em sexual, há mais fonemas do que letras, já que o “x” representa dois sons. 

D) Em próximo e baixo, cada palavra tem um mesmo número de letras e fonemas.  

E) O som de “x” em executa é semelhante ao som de “s” em casamento, esposa e mensagem. 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma informação INCORRETA sobre os termos 

do seguinte período do texto. 

 

Theresa iniciou uma guerra em prol dessa causa a fim de erradicar os rituais que levam as crianças 

à vida sexual precocemente. 

 

A) É um período com três orações. 

B) Há uma oração adverbial com sentido de finalidade. 

C) Há duas orações subordinadas diretamente à oração principal. 

D) A oração sublinhada restringe o sentido de “rituais”. 

E) O termo “precocemente” só pode ser deslocado dentro da oração em que se encontra. 

 

 

QUESTÃO 09 – No final do texto, a mensagem de Theresa Kachindamoto pode ser entendida da 

seguinte forma: 

 

A) Somente se receberem educação, as meninas poderão escolher acertadamente o que desejam para 

suas vidas. 

B) A educação dará às meninas maior discernimento e opções para fazerem escolhas com relação ao 

que desejam para suas vidas. 

C) Se receberem educação, as meninas poderão aceitar se casarem mesmo que ainda estejam longe 

da maioridade. 

D) O casamento e a maternidade dificilmente serão as escolhas preferenciais de uma jovem que 

recebeu educação, pois são opções muito limitadoras para uma mulher. 

E) Depois que receberem educação, as jovens serão consultadas sobre o casamento; ou seja, não 

haverá mais casamentos forçados. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa em que a reescrita do seguinte trecho altera o sentido 

pretendido no texto original. 

 

Ano passado (2019), Theresa alcançou mais uma vitória: ela conseguiu que fosse estabelecida a 

maioridade de 18 anos como condição para casamentos, mesmo que os pais aprovem. 

 

A) Ano passado (2019), Theresa conseguiu que fosse estabelecida a idade de 18 anos como limite de 

idade máximo para casamentos; mesmo que os pais aprovem, ela alcançou mais uma vitória. 

B) Theresa, em 2019, alcançou esta vitória: que se estabelecesse a maioridade de 18 anos como 

critério para aprovação de casamentos, independentemente de os pais aprovarem o casamento de 

meninas menores. 

C) Mesmo que os pais aprovem casamentos de garotas menores de idade, Theresa conseguiu que 

fosse estabelecida a maioridade de 18 anos como condição para haver casamentos. 

D) Ano passado (2019), Theresa obteve mais uma vitória ao conseguir estabelecer que a idade inferior 

a 18 anos fosse impeditiva para haver casamentos, e não importa nem mesmo se os pais 

(responsáveis pela menor) aprovarem o matrimônio. 

E) Em 2019, Theresa foi vitoriosa ao conseguir o estabelecimento da maioridade de 18 anos como 

condição para casamentos, ainda que haja aprovação dos pais. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – Com base na Lei Orgânica do Município de Vacaria, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Prefeito e o Vice-Prefeito, eleitos pelo voto direto, integram o Poder Executivo. 

II. Os Subprefeitos Distritais, que integram o Poder Executivo, são eleitos pela Câmara Municipal de 

Vereadores. 

III. Os Secretários Municipais, que integram o Poder Executivo, são nomeados pelo Prefeito Municipal. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 12 – Segundo o Art. 9º da Lei Orgânica do Município de Vacaria, são tributos da 

competência Municipal, EXCETO: 

 

A) Taxas. 

B) Contribuições de melhoria. 

C) Imposto sobre propriedade de veículos automotores. 

D) Imposto sobre transmissão “inter-vivos”. 

E) Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. 

 

 

QUESTÃO 13 – De acordo com o Art. 37 da Lei Orgânica do Município de Vacaria, são objeto de 

deliberação da Câmara Municipal, na forma do Regimento Interno, entre outras: 

 

I. Notificações. 

II. Indicações. 

III. Requerimentos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 14 – Segundo as definições do Art. 2º do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, 

considera-se categoria funcional: 

 

A) O conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as 

características de criação por Lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária 

padronizada. 

B) O agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, 

constituídas de padrões e classes. 

C) O conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender através 

das classes, mediante promoção. 

D) A identificação numérica do valor do vencimento da faixa salarial.  

E) A graduação de retribuição pecuniária dentro do nível de remuneração, constituindo a linha de 

promoção. 
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QUESTÃO 15 – O Art. 18 do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria estabelece que suspendem 

a contagem do tempo para fins de promoção, prorrogando por igual número de dias: 
 

I. As licenças e afastamentos sem direito à remuneração. 

II. As licenças para tratamento de saúde no que excederem de noventa dias, mesmo quando em 

prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço. 

III. As licenças para tratamento de saúde em pessoa da família que excederem a 15 dias. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 16 – Segundo as disposições do Art. 27 do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, a 

gratificação mensal aos membros titulares da Comissão de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar e Especial, terão os seguintes valores: 
 

 Ao Presidente, em valor equivalente a _______________________ do piso salarial do Município. 

 Aos demais membros, em valor equivalente a _________________ do piso salarial do Município. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) 160% (cento e sessenta por cento) – 150% (cento e cinquenta por cento) 

B) 160% (cento e sessenta por cento) – 140% (cento e quarenta por cento) 

C) 150% (cento e cinquenta por cento) – 140% (cento e quarenta por cento) 

D) 150% (cento e cinquenta por cento) – 130% (cento e trinta por cento) 

E) 140% (cento e quarenta por cento) – 130% (cento e trinta por cento) 
 

 

QUESTÃO 17 – Segundo o Art. 29 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria, 

a forma de provimento de cargos públicos que resulta na reinvestidura do servidor estável no cargo 

anteriormente ocupado, ou no resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por 

decisão judicial ou administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens, denomina-se: 
 

A) Nomeação. 

B) Promoção. 

C) Remoção. 

D) Reintegração. 

E) Aproveitamento. 
 

 

QUESTÃO 18 – Com base nas disposições do Capítulo I – Do Vencimento e da Remuneração do 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria, analise as seguintes assertivas, e 

assinale C, se corretas, ou I, se incorretas. 
 

(  ) Excluem-se do teto da remuneração do servidor, estabelecido na Constituição Federal, as diárias 

de viagem, o prêmio por assiduidade, o auxílio para diferença de caixa, o acréscimo constitucional 

de 1/3 (um terço) de férias e outras verbas indenizatórias. 

(  ) O servidor perderá a totalidade da remuneração na hipótese de suspensão por motivo de 

penalidade disciplinar. 

(  ) As reposições devidas à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais, com juros e 

correção monetária, mediante desconto em folha de pagamento, e o valor de cada parcela não 

poderá exceder a vinte por cento da remuneração mensal de cada servidor. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) I – C – C. 

B) C – I – C. 

C) C – C – I.  

D) C – C – C. 

E) I – I – I.  
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QUESTÃO 19 – O Art. 118 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria 

estabelece que o pai ou a mãe de pessoas portadoras de deficiência, desde que servidores públicos 

municipais, terão direito a uma redução de _______________________ da carga horária normal, 

independentemente de escala dos turnos de trabalho, mesmo em caso de turno único, sem prejuízo 

da remuneração, bem como de outras vantagens, mediante requerimento do interessado, que deverá 

ser instruído com certidão de nascimento e atestado médico, atestando que o portador de deficiência 

se encontra em tratamento e necessita de assistência direta do pai e/ou da mãe. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) 30% (trinta por cento) 

B) 35% (trinta e cinco por cento) 

C) 40% (quarenta por cento) 

D) 45% (quarenta e cinco por cento) 

E) 50% (cinquenta por cento) 

 

 

QUESTÃO 20 – Segundo as disposições do Art. 141 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Vacaria, observado o devido processo disciplinar, será aplicada ao servidor a pena de 

demissão, entre outros, nos casos de: 

 

I. Ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa. 

II. Exercer atividade remunerada durante o gozo de licença saúde. 

III. Indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 21 – O novo coronavívus, que teve os primeiros casos detectados na China e 

posteriormente se alastrou como pandemia para o mundo todo, pode causar: 
 

A) Tétano e difteria. 

B) Síndrome respiratória aguda grave. 

C) Cegueira congênita. 

D) Atrofia dos membros superiores. 

E) Hidrocefalia severa. 
 

 

QUESTÃO 22 – O Globo de Ouro 2020, de melhor filme drama, foi conquistado pela produção “1917” 

que tem como tema principal a: 
 

A) Primeira Guerra Mundial. 

B) Segunda Guerra Mundial. 

C) Guerra Civil Espanhola. 

D) Invasão Soviética na Alemanha. 

E) Guerra de Secessão. 
 

 

QUESTÃO 23 – Na coleta seletiva de lixo, as lixeiras são identificadas por cores, sendo a branca 

destinada aos resíduos: 
 

A) Radioativos. 

B) Plásticos. 

C) Hospitalares. 

D) Orgânicos. 

E) Metálicos. 
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QUESTÃO 24 – São acontecimentos que marcaram o mundo durante o ano de 2019: 
 

I. Incêndio da Catedral de Notre Dame, em Paris.  

II. Uma equipe internacional de cientistas revelou a primeira imagem de um buraco negro. 

III. Em Hong Kong, manifestantes protestaram nas ruas contra as interferências de Pequim e por 

reformas democráticas. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 25 – A respeito da formação histórica de Vacaria, analise as seguintes assertivas: 
 

I. A cidade foi uma das quatro capitais da República Rio-Grandense fundada pelos farroupilhas. 

II. Vacaria era o nome dado às grandes extensões de campos naturais, onde os missionários jesuítas 

dos Sete Povos das Missões deixavam os seus rebanhos para se criarem soltos. 

III. A história de ocupação do espaço dos Campos de Cima da Serra, onde se formou, mais tarde, a 

cidade de Vacaria, iniciou-se no fim do século XVII, com o processo de demarcação e criação da 

Baqueria de Los Pinares pelos Jesuítas e Guaranis das Missões da Banda Ocidental, bem como da 

Oriental, do Rio Uruguai. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de Símbolos: 

  Conector “e” 

  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Conector “Se...então...” 

  Conector “Se e somente se” 

  Negação de uma proposição 

 

QUESTÃO 26 – Se 16)2( f em   21)( 2  axxaxf , então o valor de “a” será: 

 

A) 6. 

B) 5. 

C) 4. 

D) 3. 

E) 2. 

 

 

QUESTÃO 27 – No sistema de equações 








6

18

yx

yx
 o valor de 

22 yx   é: 

A) 180. 

B) 150. 

C) 144. 

D) 36. 

E) 12. 
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QUESTÃO 28 – Na figura abaixo, estão representados dois quadrados iguais: 
 

 

Se os pontos A, B e C estão alinhados e 26AC , então a área do quadrado de diagonal AB será: 

 

A) 3. 

B) 6. 

C) 9. 

D) 12. 

E) 15. 

 

 

QUESTÃO 29 – Uma proposição equivalente de “Se chove em Vacaria, então faz calor no verão” é: 

 

A) Chove em Vacaria. 

B) Faz muito calor no verão em Vacaria. 

C) Se não chove em Vacaria, então não faz calor no verão. 

D) Chove em Vacaria se, e somente se, faz calor no verão. 

E) Não chove em Vacaria ou faz calor no verão. 

 

 

QUESTÃO 30 – Considere as seguintes proposições verdadeiras: 

 

I. Todos os contadores de Vacaria gostam de estudar Matemática. 

II. Alguns advogados de Vacaria gostam de estudar Matemática. 

III. Não há quem seja em Vacaria ao mesmo tempo contador e advogado. 

IV. Pedro é advogado. 

 

Disso, pode-se concluir que: 

 

A) Pedro certamente gosta de estudar Matemática. 

B) Pedro pode gostar de estudar Matemática. 

C) Pedro certamente não gosta de estudar Matemática. 

D) Pedro é um contador. 

E) Pedro é um advogado que gosta de estudar Matemática. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – À luz do disposto na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/1992, assinale 

a alternativa INCORRETA. 
 

A) Estão sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de 

entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, bem 

como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 

cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 

patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

B) Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer 

tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 

ou atividade em órgão da administração pública indireta e notadamente, perceber vantagem 

econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 

fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 

C) Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, 

dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres de entidade da administração direta, e notadamente, permitir ou 

facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 

D) Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou 

manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da 

Lei Complementar nº 116/2003. 

E) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente, praticar ato visando fim 

proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 
 

 

QUESTÃO 32 – Maria Sylvia Zanella Di Pietro doutrina que: “Os dois princípios fundamentais e que 

decorrem da assinalada bipolaridade do Direito Administrativo – liberdade do indivíduo e autoridade 

da Administração – são os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o 

particular, que não são específicos do Direito Administrativo porque informam todos os ramos do 

direito público; no entanto, são essenciais, porque, a partir deles, constroem-se todos os demais. A 

Constituição de 1988 inovou ao fazer expressa menção a alguns princípios a que se submete a 

Administração Pública Direta e Indireta, a saber, os princípios da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade administrativa, da publicidade e eficiência (art. 37, caput, com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 4-6-98), aos quais a Constituição do Estado de São Paulo acrescentou 

os da razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público (art. 111).” (DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Direito Administrativo. 33 ed. São Paulo: Atlas, 2020). No que diz respeito aos princípios 

administrativos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. No 

âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes 

permite fazer tudo o que a lei não proíbe. 

B) O princípio da impessoalidade, introduzido pelo art. 37 da CF/1988, tem duas interpretações. No 

primeiro sentido, estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade 

administrativa. No segundo sentido, significa que os atos e provimentos administrativos são 

imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da 

Administração Pública, de sorte que ele é o autor institucional do ato.  

C) A imoralidade administrativa surgiu e se desenvolveu ligada à ideia de desvio de poder, pois se 

entendia que, em ambas as hipóteses, a Administração Pública se utiliza de meios lícitos para 

atingir finalidades metajurídicas irregulares. 

D) O princípio da publicidade, que vem agora inserido no artigo 37 da Constituição, exige a ampla 

divulgação dos atos praticados pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

previstas em lei. Pode ocorrer conflito entre o direito individual ao sigilo, que protege a intimidade, 

e outro direito individual (como a liberdade de opinião e de imprensa) ou conflito entre o direito à 

intimidade e um interesse público (como o dever de fiscalização por parte do Estado, prevalecendo 

sempre o interesse público. 

E) O princípio da eficiência é o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se 

contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o 

serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 

Corresponde ao dever de boa administração da doutrina italiana, o que já se acha consagrado, 

entre nós, pela Reforma Administrativa Federal do Decreto-lei nº 200/1967. 
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QUESTÃO 33 – Como ensina Guillherme Peña de Moraes, “Os direitos políticos são direitos 

fundamentais próprios do homem-cidadão, porque titularizados e exercidos por pessoas que 

participam da vida política e da organização governamental e administrativa do Estado democrático”. 

(MORAES, Guilherme Peña. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2019). Sobre os 

direitos políticos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito; referendo; iniciativa popular. 

B) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos. 

C) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos; os maiores de sessenta anos; 

os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

D) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar 

obrigatório, os conscritos. 

E) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou 

afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou 

Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 

anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

 

 

QUESTÃO 34 – A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) aborda questões 
atinentes à aplicação da lei, tendo sido reformulada substancialmente pela Lei nº 12.874/2018. Sobre 

a atual configuração da LINDB, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 

abstratos. 

B) A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de 

ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis 

alternativas. 

C) Decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, 

contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas 

consequências jurídicas e administrativas. 

D) Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as 

dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 

direitos dos administrados. 

E) Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os 

danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes e os antecedentes do agente. 

 

 

QUESTÃO 35 – Sobre o direito das obrigações, assinale a alternativa correta. 

 

A) A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, ainda que o 

contrário resulte do título ou das circunstâncias do caso. 

B) Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em 

que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. 

C) Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais 

poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. 

Contudo, os frutos percebidos e pendentes pertencem ao credor. 

D) Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao credor, se o 

contrário não resultar do título da obrigação. 

E) Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação ficará extinta para com os outros. 
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QUESTÃO 36 – A Lei nº 7.347/1985, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da 

Ação Popular compreendem o chamado microssistema de tutela coletiva. A ação civil pública e a ação 

civil coletiva são instrumentos de tal microssistema. Sobre os referidos institutos, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições 

previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza 

institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 

B) A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer. 

C) Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar a associação que, 

concomitantemente esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua, 

entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou 

religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

D) Os recursos em sede de ação civil pública terão efeito meramente devolutivo, sendo vedada 

concessão de efeito suspensivo. 

E) Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam 

ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências 

cabíveis. 

 

 

QUESTÃO 37 – No que tange ao crime, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. 

Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 

B) A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, 

produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

C) O crime é tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à 

vontade do agente. 

D) Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do 

objeto, é impossível consumar-se o crime. 

E) É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de 

fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, inclusive quando o erro deriva de culpa e o fato é 

punível como crime culposo. 

 

 

QUESTÃO 38 – Acerca dos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Na hipótese de peculato culposo, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue 

a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. 

B) Aquele que der às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei comete o 

crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. 

C) Comete o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações aquele que 

inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir 

indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração 

Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. 

D) O crime de corrupção passiva tem a pena aumentada de um terço, se, em consequência da 

vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 

pratica infringindo dever funcional. 

E) O funcionário que deixa, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no 

exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da 

autoridade competente, comete o crime de condescendência criminosa. 
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QUESTÃO 39 – Sobre o Sistema Tributário Nacional, analise as seguintes assertivas e assinale a 

alternativa correta. 

 

I. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar 

tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 

conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos da Constituição Federal. 

II. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que 

importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou Município. 

III. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem 

como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 

acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 40 – Analise as seguintes assertivas acerca do licenciamento ambiental e assinale a 

alternativa correta. 

 

I. O licenciamento ambiental compreende o procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis 

ao caso. 

II. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental 

e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á 

publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a 

regulamentação. 

III. Os entes federados poderão exercer suas competências licenciatórias independentemente da 

implementação dos Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social 

ou possuírem em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 


