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CONCURSO PÚBLICO 

VENÂNCIO AIRES/RS 
 

Procurador Jurídico 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Raciocínio lógico  
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
05 
10 
10 
15 

Total de questões 60 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após duas horas e meia contadas do efetivo início 
das provas. Ao candidato que sair antes de duas horas e meia contadas do efetivo início das provas, será permitido copiar seu 
cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
  
China envia primeiros astronautas para a construção de sua 

nova estação espacial 
 

 Sete horas de viagem. Poderíamos estar falando da 
_________ ao litoral em véspera de Ano Novo, mas foi o 
quanto durou a viagem dos três astronautas a bordo da 
espaçonave Shenzhou-2, que chegou em junho em 
Tiangong, a nova Estação Espacial Chinesa. É a primeira 
missão tripulada feita pelo País desde 2016. 
 Os astronautas partiram do Centro de Lançamento de 
Satélite de Jiuquan, no deserto de Gobi (noroeste da China). 
Eles foram lançados a bordo do módulo Shenzhou-2 pelo 
foguete Longa Marcha 2F, um propulsor chinês projetado 
para voos tripulados. 
 Ao chegar à Estação Espacial Chinesa (CSS, na sigla em 
inglês), a cápsula em que estavam foi acoplada ao Tianhe – o 
primeiro módulo da estação enviado para a órbita da Terra, 
em abril. 
 O módulo Tianhe é o principal da Tiangong, já que 
abriga os centros de controle da estação e também um 
alojamento com capacidade para três astronautas. Além da 
Shenzhou-2, outra cápsula que levava suprimentos para os 
novos hóspedes também se atracou ao local.  
 A CSS começou a ser construída em 2021, e a previsão 
é para que as “obras” acabem em 2022. O papel dos 
astronautas está intimamente ligado ______ isto: eles 
devem cuidar da instalação de equipamentos e testar as 
tecnologias estabelecidas ali. 
 Além disso, ______ duas caminhadas espaciais 
agendadas. Nelas, eles deverão sair da nave para resolver 
pendências na área externa da estação – 390 quilômetros 
acima da Terra. Se tudo ocorrer como planejado, essa 
missão se consagrará como o período de permanência mais 
longo que astronautas chineses já ficaram no espaço. 
 Após os três meses de estadia, os astronautas 
retornarão para a Terra e outro grupo partirá rumo ao 
espaço para continuar o serviço. A construção total da 
estação espacial demandará cerca de 11 lançamentos, dos 
quais quatro serão tripulados.  
 A CSS é a terceira estação espacial já lançada pela 
China. As duas anteriores permaneceram em órbita por 
poucos anos e logo foram desativadas, mas o País asiático 
tem planos de manter a Tiangong em órbita por, pelo 
menos, uma década. 

(Site: Abril - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) decida | há| a 
b) descida | há| a 
c) decida | a | há 
d) descida | a | há 
e) decida | há| há 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Desde 2016, a primeira missão realizada pela China levou 

sete astronautas a bordo de uma espaçonave, com 
duração de três horas de viagem.  

b) A Estação Espacial Chinesa foi o primeiro módulo enviado 
da Terra para a órbita.  

c) Duas caminhadas espaciais estão agendadas para os 
astronautas chineses. Caso isso ocorra, esse será o 
período mais curto que esses profissionais já ficaram no 
espaço. 

d) Manter a Tiangong em órbita pelos próximos dez anos, 
assim como as duas anteriores estações espaciais 
anteriores, são os planos da China. 

e) Cuidar da instalação de equipamentos e testar as 
tecnologias estabelecidas na CSS é o papel dos 
astronautas. 

 

3) A palavra sublinhada em “A CSS é a terceira estação 
espacial já lançada pela China.” é um:  
 
a) Substantivo. 
b) Adjetivo. 
c) Verbo. 
d) Advérbio. 
e) Numeral. 
 

4) Com relação ao uso do hífen, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Anti-ácido. 
b) Super-homem. 
c) Inter-disciplinar. 
d) Semi-metal. 
e) Micro-computador. 
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5) Em relação ao uso dos pronomes, analisar os itens abaixo: 
 
I. Entregamos-lhe a cópia do contrato. 
II. A decisão foi tomada sem eu. 
III. Antes da partida, necessitava vê-lo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

6) O termo sublinhado na oração “Aquele produto é 
perigoso, logo deve ser manuseado com cautela.” pode ser 
substituído, sem prejuízo de sentido, por: 
 
a) Nem. 
b) Mas. 
c) Todavia. 
d) Porque. 
e) Portanto. 
 

7) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Nenhum dia, parecia passar com rapidez. 
b) Os animais comiam brotos, sementes folhas e, flores. 
c) Estive muito cansada, preocupada inquieta.  
d) Ao primeiro, raio de sol foi se aquecer na varanda. 
e) Aquele dia, ou melhor, aquela manhã foi terrível. 
 

8) Em relação às palavras homônimas, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A seção na Câmara foi bastante atribulada. 
(_) Joana trabalha na cessão de materiais esportivos de uma 

grande empresa. 
(_) Os familiares decidiram fazer a cessão dos bens imóveis a 

uma instituição beneficente. 
 
a) C - C - C. 
b) C - E - C. 
c) C - C - E. 
d) E - E - C. 
e) E - E - E. 
 

9) Em relação ao uso correto da crase, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Sabíamos que há muita coisa à fazer. 
b) Fez alusão à bandeiras europeias. 
c) Entregaram as sentenças à ele. 
d) Naquela situação específica, eu me referi à professora. 
e) Fez todo o passo à passo do processo. 
 

10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
__________ os bancos estão fechados? Ainda não 
descobrimos o __________. 
 
a) Por que | porquê 
b) Porque | por que 
c) Por quê | porquê 
d) Por que | porque 
e) Porquê | porquê 
  

MATEMÁTICA 
 
11) Certo campeonato de xadrez é disputado por 8 
competidores. Sendo assim, de quantas maneiras distintas o 
pódio (três colocações) dessa competição pode ser 
formado? 
 
a) 336 
b) 324 
c) 312 
d) 296 
e) 288 
 

 

 

12) Pedro abriu uma empresa de logística no mês de janeiro 
e iniciou sua frota com 3 caminhões. O seu planejamento 
empresarial é de, a cada mês, adquirir mais 2 caminhões 
para a frota. Caso o planejamento se concretize, quantos 
caminhões Pedro terá em dezembro do mesmo ano, já 
considerando as aquisições do referido mês? 
 
a) 21 caminhões. 
b) 18 caminhões. 
c) 15 caminhões.  
d) 25 caminhões.  
e) 23 caminhões. 
 

 

 

13) Um boleto, no valor de R$ 750,00, foi pago com atraso 
de 3 meses. Sabendo-se que a taxa de juros simples mensal 
é de 3%, ao todo, qual o valor pago por esse boleto? 
 
a) R$ 810,50 
b) R$ 815,00 
c) R$ 817,50 
d) R$ 820,00 
e) R$ 821,50 
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14) Sabe-se que a hipotenusa de certo triângulo retângulo 
mede 17cm. Sabendo-se que um dos catetos desse triângulo 
mede 8cm, assinalar a alternativa que apresenta a medida 
do outro cateto desse triângulo: 
 
a) 15cm 
b) 14cm 
c) 13cm 
d) 12cm 
e) 10cm 
 

 

 

15) Certo cômodo possui 45m² de área. Após uma reforma, 
essa área foi aumentada em mais 70.000cm². Sendo assim, 
assinalar a alternativa que apresenta a área total desse 
cômodo após a reforma: 
 
a) 52m² 
b) 75m² 
c) 105m² 
d) 115m² 
e) 67m² 
 

 

 

16) Certa lata possui um formato cilíndrico, com altura igual 
a 12cm. Sabendo-se que essa lata possui um volume total de 
339,12cm³, assinalar a alternativa que apresenta a medida 
do diâmetro da base desse cilindro: 
(considerar π=3,14) 
 
a) 3cm 
b) 4cm 
c) 5cm 
d) 6cm 
e) 7cm 
 

 

 

17) Considerando-se uma progressão geométrica, em que o 
primeiro termo é igual a 3 e que a sua razão é igual a 7, 
assinalar a alternativa que apresenta o 6º termo dessa 
progressão: 
 
a) 352.947 
b) 50.421 
c) 7.203 
d) 1.029 
e) 12.357 
 

18) João vai aproveitar suas férias daqui a 2 anos e fará uma 
viagem com sua família. Ele fez os cálculos do valor que 
precisa, e decidiu fazer um investimento de R$ 2.500,00 no 
banco. Sua aplicação é com taxa de juros de 4% ao ano, no 
regime de juros compostos, e ele irá deixar por 2 anos. 
Assinalar a alternativa que apresenta o valor total que João 
terá após decorridos os 2 anos de sua aplicação: 
 
a) R$ 2.700,00 
b) R$ 2.708,40 
c) R$ 2.714,00 
d) R$ 2.710,00 
e) R$ 2.704,00 
 

 

 

19) A vendedora de determinada loja possui um salário fixo 
de R$ 1.750,00 e recebe comissão de 1% sobre os valores 
das vendas que realizar no mês. Considerando-se que, no 
mês de outubro, ela vendeu R$ 8.990,00, quanto será o seu 
salário acrescido da comissão? 
 
a) R$ 2.649,00 
b) R$ 1.767,50 
c) R$ 1.925,00 
d) R$ 1.839,90 
e) R$ 2.230,75 
 

 

 

20) Sabendo-se que a medida da base menor de um trapézio 
é igual a 10cm, que a sua altura é igual a 8cm e a sua área é 
igual a 100cm², assinalar a alternativa que apresenta o valor 
da base maior desse trapézio:  
 
a) 15cm 
b) 16cm 
c) 18cm 
d) 20cm 
e) 17cm 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

21) Considerando-se a Cartilha de Segurança para Internet, 
sobre alguns riscos aos quais se pode estar exposto ao usar a 
internet, analisar a sentença abaixo: 
 
Pode-se ter contato direto com impostores, porém, algo que 
não ocorre é alguém tentar se passar por outra pessoa e 
executar ações em seu nome (1ª parte). Os sites costumam 
ter políticas próprias de privacidade e não podem alterá-las 
sem aviso prévio, tornando público o que antes era privado 
(2ª parte). Aquilo que é divulgado na internet nem sempre 
pode ser totalmente excluído ou ter o acesso controlado 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 3ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

22) Em relação às funcionalidades do Windows 10, sobre os 
espaços de armazenamento, analisar a sentença abaixo: 
 
Os espaços de armazenamento ajudam a proteger os dados 
contra falhas de drive e a expandir o armazenamento ao 
longo do tempo, conforme vão sendo adicionadas unidades 
ao computador (1ª parte). Pode-se usar espaços de 
armazenamento para agrupar duas ou mais unidades em um 
pool de armazenamento, e usar a capacidade desse pool 
para criar unidades virtuais, chamadas espaços de 
armazenamento (2ª parte). Quando a capacidade de pool 
estiver acabando, basta adicionar mais unidades ao pool de 
armazenamento (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

23) Em relação aos periféricos de um computador, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Teclado é um exemplo de periférico de saída. 
(_) Mouse é um exemplo de periférico de entrada. 
(_) Caixa de som é um exemplo de periférico de entrada. 
 
a) E - E - C. 
b) C - E - E. 
c) C - C - E. 
d) E - C - C. 
e) E - C - E. 
 

24) Considerando-se o Word 2010, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Para inserir uma quebra de página manual, é necessário 
clicar no local em que se deseja iniciar uma nova página e, 
após, na guia ___________, no grupo Páginas, clicar em 
Quebra de Página. 
 
a) Design 
b) Referências 
c) Correspondências 
d) Inserir 
e) Revisão 
 

25) Conforme a Ajuda do Google Chrome, sobre o histórico e 
as atividades, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Pode-se excluir todos os dados ou apenas os dados de um 

período específico. 
b) Dados, como o histórico de navegação, não podem ser 

excluídos. 
c) O Chrome não possui a opção de lembrar senhas de sites. 
d) É impossível permitir que o Chrome preencha formulários 

automaticamente com as informações salvas, tais como 
endereços ou informações de pagamento. 

e) Não se pode excluir cookies já existentes, permitir ou 
bloquear todos os cookies e definir preferências para 
determinados websites. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
26) Em uma urna, foram colocadas 20 fichas, e cada uma 
delas tem um número de 1 a 20. Sendo assim, retirando-se 
aleatoriamente uma ficha dessa urna, qual a probabilidade 
de ela conter um número que é múltiplo de 3? 
 
a) 20% 
b) 25% 
c) 30% 
d) 35% 
e) 40% 
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27) Pedro possui 5 livros distintos de matemática, 3 livros 
distintos de português e 2 livros distintos de história. Sendo 
assim, o número de maneiras distintas pelas quais Pedro 
pode arrumar esses livros, lado a lado, em uma estante, de 
forma que os livros de mesma matéria permaneçam juntos, 
é igual a: 
 
a) 1.728 
b) 2.456 
c) 8.640 
d) 4.820 
e) 3.742 
 

 

28) Em 5 dias de trabalho, um grupo de 4 costureiras 
produziu um total de 120 camisas. Sendo assim, 
considerando-se a mesma capacidade produtiva por 
costureira, ao todo, quantas camisas um grupo de 3 
costureiras produz em 9 dias? 
 
a) 156 
b) 158 
c) 160 
d) 161 
e) 162 
 

 

29) Em certo hospital, há um total de 72 leitos de unidades 
de tratamento intensivo. Sabe-se que a razão entre leitos 
ocupados e vazios é igual a 7/2. Sabendo-se que há mais 
leitos ocupados do que vazios, ao todo, quantos leitos estão 
ocupados nesse hospital? 
 
a) 54 
b) 56 
c) 58 
d) 60 
e) 62 
 

 

30) Considerando-se que, em uma convenção, havia um 
total de 600 participantes, sendo que 35% dos participantes 
eram engenheiros e que 50% dos engenheiros eram 
engenheiros ambientais, ao todo, quantos engenheiros 
ambientais estavam presentes nessa convenção? 
 
a) 120 
b) 115 
c) 110 
d) 100 
e) 105 
 

31) Ao arremessar um dado e uma moeda, qual a 
probabilidade de se obter um número par no dado e uma 
coroa na moeda? 
 
a) 35% 
b) 30% 
c) 25% 
d) 20% 
e) 10% 
 

 

32) Considerando-se o rol de dados abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta, respectivamente, o valor da 
média e da mediana desse rol: 
 

1, 5, 9, 12, 12, 16, 18, 20, 23, 26 
 
a) 14 e 16. 
b) 14 e 14. 
c) 14,2 e 16. 
d) 14,2 e 14. 
e) 16 e 14,2. 
 

 

33) Em uma campanha de arrecadação de alimentos, foi 
arrecadado um total de 350kg. Sabe-se que esses alimentos 
serão doados para dois abrigos, de maneira diretamente 
proporcional à quantidade de pessoas que moram em cada 
um deles. Sabendo-se que os abrigos possuem 75 e 50 
pessoas, respectivamente, ao todo, quantos quilos de 
alimentos serão doados para o abrigo que possui 75 
pessoas? 
 
a) 230kg 
b) 210kg 
c) 165kg 
d) 140kg 
e) 222kg 
 

 

34) Analisando-se a sequência numérica abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência: 
 

1, 8, 16, 23, 46, 53, 106, 113, 226, 233, ? 
 
a) 266 
b) 346 
c) 466 
d) 446 
e) 464 
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35) No quadro abaixo, a segunda palavra foi obtida a partir 
da primeira, seguindo certa regra na remoção das sílabas. 
Sendo assim, assinalar a alternativa que contém a palavra 
que substitui o ponto de interrogação CORRETAMENTE: 
 

1ª PALAVRA 2ª PALAVRA 
PAREDE REDE 
FADADO DADO 
DILEMA LEMA 
REGALO ? 

 
a) GOLE 
b) RALO 
c) REGA 
d) GALO 
e) LAGO 
  
  

LEGISLAÇÃO 
 
36) De acordo com a Constituição Federal (CF), sobre os 
direitos fundamentais, analisar os itens abaixo: 
 
I. Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País é 

inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. 

II. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. 

III. Os homens são proeminentes às mulheres.  
IV. É vedada a manifestação do pensamento. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

37) De acordo com a Constituição Federal, sobre a 
organização do Poder Legislativo, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara dos 

Deputados, que se compõe do Congresso Nacional e do 
Senado Federal.  

b) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes 
do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada 
Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 

c) Cada Território elegerá, no máximo, dois Deputados.  
d) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, 

com mandato de quatro anos.  
e) Cada Senador será eleito com quatro suplentes.  
 

38) De acordo com a Constituição Federal, sobre os 
servidores públicos, o servidor público estável só perderá o 
cargo:  
 
I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
II. Mediante processo administrativo, em que lhe seja 

assegurada ampla defesa. 
III. Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

39) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o 
Vereador não poderá, desde a posse: 
 
I. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad 

nutum” em autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista ou empresas concessionárias de serviço 
público. 

II. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa, que 
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica 
de direito público, ou nela exercer função remunerada. 

III. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público 
eletivo. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

40) De acordo com a Lei Orgânica do Município, sobre os 
servidores públicos, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
É ________ a participação de servidores no produto da 
arrecadação de tributos municipais e multas, ________ 
dívida ativa. É ________ aos servidores públicos atividades 
político-partidárias em horas e locais de trabalho. 
 
a) permitida | inclusive | permitido  
b) permitida | exceto | vedado 
c) vedada | inclusive | vedado 
d) vedada | exceto | permitido 
e) permitida | inclusive | vedado 
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41) De acordo com a Lei Orgânica do Município, sobre os 
servidores públicos, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

servidor estável será reintegrado em outra vaga e o 
eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido a 
outro cargo, de origem similar, com direito à indenização.  

b) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor 
estável, ficará ele em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo.  

c) Será assegurada, por lei, a heterogeinedade de 
vencimentos para cargos iguais. 

d) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 
será contado para efeito de aposentadoria, e o tempo de 
serviço correspondente, para efeito de disponibilidade.  

e) O poder judiciário publicará anualmente os valores do 
subsídio e da remuneração dos cargos e dos empregos 
públicos. 

 

42) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
  
a) A função gratificada é instituída por Lei para atender 

encargos de direção, chefia e assessoramento, sendo 
privativa de servidor detentor de cargo de provimento em 
comissão.  

b) É vedado acometer ao servidor atribuições diversas das 
de seu cargo, inclusive encargos de direção, chefia e 
assessoramento e comissões legais.  

c) É vedada a posse mediante procuração específica.  
d) Só haverá posse nos casos de provimento de caráter 

efetivo. 
e) A posse em cargo público independe de inspeção médica 

oficial.  
 

43) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre o 
adicional noturno, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um 
adicional de ______% sobre o vencimento do cargo que 
ocupa. Considera-se trabalho noturno o executado entre as 
______ horas de um dia e as ______ horas do dia seguinte.  
 
a) 10 | 20 | 8 
b) 20 | 23 | 5 
c) 30 | 21 | 6 
d) 25 | 22 | 7 
e) 50 | 22 | 5 
 

44) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a 
gratificação por exercício de função (GF), assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) A GF será instituída e normatizada por Lei, ficando a sua 

concessão subordinada à existência de Lei específica. 
b) A GF será percebida cumulativamente com os 

vencimentos do cargo de provimento efetivo. 
c) O servidor fará jus à GF durante o período exercido, sendo 

que os valores percebidos a este título se incorporarão 
aos vencimentos. 

d) Durante as licenças e/ou afastamentos legais, será 
suspenso o pagamento da respectiva GF, retornando no 
primeiro dia de efetivo trabalho após o término do 
afastamento e/ou licença. 

e) Os valores previstos a título de GF serão reajustados na 
mesma data e nos mesmos índices em que ocorrer a 
revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos 
municipais. 

 

45) De acordo com a Lei Municipal nº 3.072/2002 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre as 
responsabilidades, analisar a sentença abaixo: 
 
A responsabilidade civil-administrativa resulta de 
ato omissivo ou comissivo praticado por servidor investido 
no cargo ou em função pública (1ª parte). A responsabilidade 
civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal definitiva, que negue a existência do fato 
ou a sua autoria (2ª parte). Na responsabilidade civil-
administrativa, em casos de infrações de trânsito, das quais 
não possa resultar a cassação/suspensão da carteira de 
habilitação (desde que do ato não tenha resultado danos a 
terceiros, e os prejuízos sejam de pequeno valor), poderá a 
apuração do fato ser realizada por intermédio de Termo 
Circunstanciado Administrativo (TCA) (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Direito Constitucional 
  
46) De acordo com a Constituição Federal, sobre os direitos 
políticos, analisar os itens abaixo: 
 
I. Durante o período de serviço militar obrigatório, a 

impossibilidade de alistamento eleitoral dos conscritos é 
restrição constitucional. 

II. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
III. Uma das condições de elegibilidade é o pleno exercício 

dos direitos políticos.  
IV. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 

cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 
segundo grau ou por adoção, também, do Presidente da 
República. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

47) Segundo a Constituição Federal, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de quinze dias, e 
aprovada por três quartos dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal. 

(_) Há, por ratione officii, a inviolabilidade dos Vereadores 
por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município. 

(_) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores 
não poderá ultrapassar o montante de três por cento da 
receita do Município. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - C. 
 

48) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Ao Supremo Tribunal Federal compete a guarda da 
Constituição, de forma originária, processar e julgar a fim de 
conceder ___________________ quando a elaboração da 
norma regulamentadora for atribuição do Presidente da 
República, do Congresso Nacional, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas 
Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um 
dos Tribunais Superiores ou, até mesmo, do próprio Supremo 
Tribunal Federal.  
 
a) certidão pública 
b) mandado de segurança 
c) mandado de injunção  
d) habeas corpus 
e) habeas data 
  

Direito Administrativo 
  
49) Em conformidade com a Lei nº 8.987/1995, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Concessão de serviço público: a delegação de sua 

prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo 
competitivo, à pessoa jurídica ou ao consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo 
determinado. 

(_) Concessão de serviço público precedida da execução de 
obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, 
reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras 
de interesse público, delegados pelo poder concedente, 
mediante licitação, na modalidade concorrência ou 
diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou ao consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para a sua 
realização, por sua conta e risco, de forma que o 
investimento da concessionária seja remunerado e 
amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra 
por prazo determinado. 

(_) Permissão de serviço público: a delegação, a título 
precário, sem licitação da prestação de serviços públicos, 
feita pelo poder concedente somente à pessoa jurídica 
que demonstre capacidade para seu desempenho, por 
sua conta e risco. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - C.  
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50) Considerando-se ALEXANDRINO e PAULO, sobre 
licitação, analisar a sentença abaixo: 
 
A competência para legislar sobre normas gerais aplicáveis a 
licitações é privativa da União (1ª parte). Nas licitações, não 
serão concedidas vantagens competitivas a empresas 
produtoras de bens manufaturados nacionais ou prestadores 
de serviço nacionais, mesmo que atendam a normas técnicas 
brasileiras (2ª parte). O procedimento administrativo da 
licitação é um procedimento formal, especialmente em razão 
de preceder contratações que implicarão dispêndio de 
recursos públicos (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

51) Segundo DI PIETRO, sobre Administração Pública, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os 

entes que exercem a atividade administrativa; 
compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos 
incumbidos de exercer uma das funções em que se 
triparte a atividade estatal: a função administrativa. 

II. Em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a 
natureza da atividade exercida pelos referidos entes; 
nesse sentido, a Administração Pública é a própria função 
administrativa que incumbe, predominantemente, ao 
Poder Executivo. 

III. Em sentido objetivo, a Administração Pública abrange as 
atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e 
agentes incumbidos de atender concretamente às 
necessidades coletivas; corresponde à função 
administrativa, atribuída preferencialmente aos órgãos do 
Poder Executivo. 

IV. Uma das características da Administração Pública, em 
sentido objetivo, é que seu regime jurídico é 
predominantemente de direito privado, embora possa, 
também, submeter-se a regime de direito público, 
parcialmente derrogado por normas de direito privado. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV.  
e) Todos os itens. 
  

Direito Civil 
  
52) De acordo com a Lei nº 10.406/2002 - Código Civil, 
considerando-se as definições dos bens, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Singulares. 
(2) Consumíveis. 
(3) Pertenças. 
(4) Acessórios. 
 
(_) Os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da 

própria substância, sendo também considerados tais os 
destinados à alienação. 

(_) Os bens cuja existência supõe a do principal. 
(_) Os bens que, embora reunidos, consideram-se de per si, 

independentemente dos demais. 
(_) Os bens que, não constituindo partes integrantes, se 

destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao 
aformoseamento de outro. 

 
a) 1 - 3 - 4 - 2. 
b) 3 - 4 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1 - 4. 
d) 2 - 4 - 3 - 1. 
e) 2 - 4 - 1 - 3. 
 

53) De acordo com GONÇALVES, em relação à classificação 
do negócio jurídico, analisar os itens abaixo: 
 
I. Os negócios jurídicos bilaterais simples são aqueles em 

que há reciprocidade de direitos e obrigações, estando as 
partes em situação de igualdade. São os que outorgam 
ônus e vantagens recíprocos, como na compra e venda e 
na locação, verbi gratia. 

II. Os negócios jurídicos bilaterais sinalagmáticos são aqueles 
em que somente uma das partes aufere vantagens, 
enquanto a outra arca com os ônus, como ocorre na 
doação e no comodato, por exemplo. Concedem, assim, 
vantagens a uma das partes e ônus à outra. 

III. Os negócios jurídicos complexos são os que resultam da 
fusão de vários atos sem eficácia independente. 
Compõem-se de várias declarações de vontade, que se 
completam, emitidas pelo mesmo sujeito, ou diferentes 
sujeitos, para a obtenção dos efeitos pretendidos na sua 
unidade. 

IV. São negócios jurídicos obrigacionais os que, por meio de 
manifestações de vontade, geram obrigações para uma 
ou para ambas as partes, possibilitando a uma delas exigir 
da outra o cumprimento de determinada prestação, como 
sucede nos contratos em geral. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens III e IV. 
e) Nenhum dos itens.  
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Direito Processual Civil 
  
54) De acordo com THEODORO JUNIOR, sobre o processo 
nos tribunais, analisar os itens abaixo: 
 
I. Se o acórdão não for publicado no prazo de quinze dias, 

contado da data da sessão de julgamento, o CPC/2015 
determina que ele será substituído pelas notas 
taquigráficas, para todos os fins legais, dependendo, 
contudo, de revisão. Nesse caso, o presidente do tribunal 
lavrará, imediatamente, as conclusões e a ementa do 
acórdão, o submeterá à revisão e mandará publicá-lo. 

II. Quanto à ordem dos processos no tribunal, deve ocorrer 
um interstício mínimo de cinco dias entre a data de 
publicação da pauta e a da sessão de julgamento, mas os 
processos que, eventualmente, não tenham sido julgados 
na sessão designada serão reincluídos em nova pauta, 
respeitando-se o prazo mínimo de cinco dias, estando 
dispensados da reinclusão os processos que tiverem sido 
expressamente adiados para a primeira sessão seguinte. 

III. O recurso de apelação será julgado sempre antes do 
agravo de instrumento, e, inclusive, se ambos os recursos 
houverem de ser julgados na mesma sessão, a apelação 
terá precedência. 

IV. O julgamento da apelação e do agravo de instrumento 
será tomado apenas pelo voto de três juízes, ainda que a 
câmara ou a turma se componha de maior número. 

V. O julgamento do colegiado não se encerra enquanto o 
respectivo resultado não é anunciado pelo presidente, 
motivo pelo qual o Código dispõe, de forma expressa, que 
o voto de qualquer juiz poderá ser alterado até o 
momento da proclamação do resultado pelo presidente, 
o que se aplica, inclusive, ao substituto daquele que se 
afastou da turma julgadora após ter pronunciado o 
respectivo voto. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens III e V. 
e) Somente os itens II e IV. 
  

Direito do Trabalho 
  
55) De acordo com as normas da Consolidação das Leis do 
Trabalho, sobre a duração do trabalho, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. O tempo despendido pelo empregado durante o 

deslocamento de sua residência até o efetivo posto de 
trabalho não será computado na jornada de trabalho, 
salvo se o meio de transporte for fornecido pelo 
empregador. 

II. O banco de horas, cuja compensação ocorra no período 
máximo de seis meses, somente poderá ser pactuado por 
meio de Convenção Coletiva de Trabalho.  

III. Havendo rescisão do contrato de trabalho sem que tenha 
havido a compensação integral da jornada extraordinária, 
na forma prevista pela CLT, o trabalhador terá direito ao 
pagamento das horas extras não compensadas, 
calculadas sobre o valor da remuneração na data da 
rescisão.  

IV. Nas atividades insalubres, quaisquer prorrogações só 
poderão ser acordadas mediante licença prévia das 
autoridades competentes em matéria de higiene do 
trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos 
necessários exames locais e à verificação dos métodos e 
processos de trabalho. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens.  
e) Nenhum dos itens. 
  

Direito Processual do Trabalho 
  
56) No tocante ao procedimento sumaríssimo no processo 
do trabalho, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os dissídios individuais, cujo valor não exceda a sessenta 

vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da 
reclamação, ficam submetidos ao procedimento 
sumaríssimo.  

b) No procedimento sumaríssimo, a audiência é una, não 
sendo possível a realização de prova técnica.  

c) As partes e os advogados comunicarão ao juízo as 
mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, 
reputando-se ineficazes as intimações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência de comunicação.  

d) As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, 
comparecerão à audiência de instrução e julgamento 
independentemente de intimação, sendo possível a 
condução coercitiva em caso de não comparecimento, 
desde que comprovadamente convidada.  

e) Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, 
somente será admitido recurso de revista por 
contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho 
ou por violação direta da Constituição Federal.  
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Direito Penal 
  
57) De acordo com CAPEZ, sobre os crimes patrimoniais, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Famulato é o furto realizado pelo empregado que se 

encontra a serviço de seu patrão, em sua residência ou 
não, por exemplo, empregada doméstica e operário. 

II. Se o agente prestar auxílio após a consumação do crime, 
sem que tenha existido qualquer acordo anterior ao furto, 
responderá pelo crime de favorecimento real. 

III. Quando a intenção do agente for fazer justiça pelas 
próprias mãos para satisfazer pretensão legítima (por 
exemplo: credor que se apodera de objeto móvel de seu 
devedor para satisfazer dívida que este se recusa a 
pagar), o crime será de furto qualificado. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
  

Direito Processual Penal 
  
58) Em relação às regras previstas no Decreto-Lei 
nº 3.689/1941 - Código de Processo Penal quanto à prisão, a 
medidas cautelares e à liberdade provisória, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 no 

Código de Processo Penal, o juiz não poderá decretar a 
prisão preventiva de ofício no curso da ação penal.  

b) Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da 
decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 
45 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob 
pena de tornar a prisão ilegal. 

c) Um indivíduo foi preso preventivamente pela suposta 
prática de furto qualificado. Esse indivíduo tem 28 anos, 
sendo o único responsável pelos cuidados e sustento de 
seu filho, de 12 anos de idade completos. Nesse caso, o 
juiz deverá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, 
conforme determina o Código de Processo Penal.  

d) Caso o acusado se recuse a assinar o auto de prisão em 
flagrante, este será remetido ao juízo competente para 
que seja colhida a assinatura do acusado na presença do 
magistrado. Havendo nova recusa perante o juiz, será 
consignada em termo a irresignação. 

e) Quando o fato for praticado em presença da autoridade, 
ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão 
do auto a narração desse fato, a voz de prisão, as 
declarações que fizer o preso e os depoimentos das 
testemunhas, dispensada a assinatura pela autoridade e 
remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar 
conhecimento do fato delituoso, ainda que seja a 
autoridade que houver presidido o auto. 

  

Direito Tributário 
  
59) De acordo com a Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário 
Nacional, sobre a Competência Tributária, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A atribuição constitucional de competência tributária 
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as 
limitações contidas na Constituição Federal, nas 
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito 
Federal e dos Municípios, e observado o disposto no Código 
Tributário Nacional (1ª parte). Não constitui delegação de 
competência o cometimento, a pessoas de direito privado, 
do encargo ou da função de arrecadar tributos (2ª parte). O 
não exercício da competência tributária não a defere a 
pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a 
Constituição a tenha atribuído (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

60) Segundo a Lei Municipal nº 064/2013 - Código Tributário 
Municipal, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Na ausência de disposição expressa, a autoridade 

competente, para aplicar a legislação tributária, utilizará, 
sucessivamente, os princípios gerais de direito tributário; 
a equidade; a analogia – observando esta ordem 
preferencial. 

(_) O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa 
do pagamento de tributo devido, assim como o emprego 
da analogia não poderá resultar na exigência de tributo 
não previsto em lei.  

(_) Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 
disponha sobre a exclusão do crédito tributário. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - C.  
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