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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este Caderno de Questões é composto por 30 (trinta) questões objetivas e não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao Cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 
4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 
8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-

se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 
terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 
após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 

9.  O candidato poderá entregar sua Folha de respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova somente depois de 
decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 

10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente preenchida e assinada. 
11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) minutos 

que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
12. A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos procedimentos 

administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer aguardando em sua carteira e somente poderá 
levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal. 

13. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com 

os demais candidatos. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, 

agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, 
relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não transparente, 
Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros, artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. 
Os itens descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionado em envelope porta-objeto fornecido pela instituição organizadora. 

f)   Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 
15. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público da Prefeitura do Município de Brasilândia - Estado do Mato Grosso do Sul 
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 01 a 04.

Celso         Furtado:         100         anos         do         paraibano         que         mudou
a         economia
(adaptado)
O         renovado         debate         sobre         o         papel         do         Estado         na
economia,         suscitado         pelo         contexto         da         pandemia
de         covid-19,         traz         ideias         do         autor         de         volta         para         o
centro         da         discussão,         no         ano         de         seu         centenário.

Quando         tinha         apenas         17         anos,         na         Paraíba,         Celso
Furtado         anotou         em         seu         diário:         "Hoje         eu         decidi
que         vou         escrever         um         livro         sobre         a         história         da
civilização         brasileira."         O         que         poderia         ser         um
devaneio         juvenil         se         materializou         duas         décadas
depois,         quando         o         pensador         publicou,         em         1958,
Formação         econômica         do         Brasil,         maior         obra         de
referência         do         pensamento         econômico         brasileiro.
O         clássico         trouxe         um         até         então         inédito
entrelaçamento         entre         história         e         economia.
Furtado         analisa         os         vários         ciclos         econômicos,         do
açúcar         ao         início         da         indústria,         para         identificar         o
cerne         do         subdesenvolvimento         brasileiro.         Estava
ali         a         ideia         que         aprofundaria         em         quase         30         livros
dali         em         diante:         o         subdesenvolvimento         não         era
etapa         natural         de         um         processo,         mas         uma         realidade
perene,         derivada         da         inserção         do         Brasil         e         países
semelhantes,         exportadores         de         insumos,         na
economia         mundial         -         a         dinâmica         "centro-periferia".
Neste         domingo         (26/07),         é         celebrado         o         centenário
de         nascimento         do         economista.         Se         o         calendário         de
eventos         e         comemorações,         que         incluía         seminários
e         quatro         novos         livros         sobre         Furtado,         foi         afetado
pela         pandemia,         a         conjuntura         trouxe         suas         ideias         de
volta         para         o         centro         do         debate.         Durante         a         crise
atual,         a         atuação         do         Estado         como         indutor         e
planejador         da         atividade         econômica         voltou         de         vez
à         carga.
Nos         Estados         Unidos         e         na         Europa,         governos
lançaram         mão         de         pacotes         emergenciais         orçados
em         trilhões         de         dólares.         Mesmo         entre         economistas
liberais,         a         intervenção         estatal         foi         amplamente
defendida         nesses         países.
"Mas         antes         mesmo         da         pandemia,         há         três         ou
quatro         anos,         já         discutíamos         um         retorno         do         papel
do         Estado         na         França         e         na         Europa,         pelo         que         tem

sido         chamado         de         'políticas         orçamentárias'.         Além
disso,         ficou         claro         para         muitos         economistas         que
as         políticas         monetárias         não         são         tão         eficazes
sozinhas",         comenta         o         economista         francês         Pierre
Salama,         que         foi         aluno,         assistente         e,         depois,
colega         de         Furtado         em         seu         tempo         como         professor
na         Universidade         Paris-Sorbonne.
"Esse         retorno         do         Estado         não         significa
reestatização,         não         é         disso         que         se         trata.         É         uma
intervenção         ativa,         com         políticas         industriais
inteligentes.         (...)",         completa         Salama.
No         Brasil,         frente         à         pandemia,         governo         e
Congresso         criaram         um         orçamento         especial         de
guerra         para         suspender         mão         do         teto         de         gastos
temporariamente         e         financiar         o         auxílio         emergencial
e         a         complementação         salarial,         além         de         mais         linhas
de         crédito         via         bancos         públicos.         Segundo         o         IBGE,
em         junho         os         benefícios         ao         cidadão         alcançaram
direta         ou         indiretamente         104         milhões         de
brasileiros,         quase         a         metade         da         população.
Na         comparação         com         as         iniciativas         estrangeiras,
todavia,         o         aporte         ainda         é         tímido         em         termos         de
volume.         As         medidas         tomadas         até         aqui         são
reconhecidas         pelo         próprio         governo         como         muletas
no         pior         momento         da         crise.         (...)
O         presidente         Jair         Bolsonaro         tem         sugestões         de
toda         parte         na         mesa,         mas         convive         com         o
contrapeso         de         uma         equipe         econômica         criada         para
resistir         ao         aumento         do         gasto         público.
Poucos         estariam         aptos         como         Celso         Furtado,         vivo
fosse,         a         opinar         na         atual         encruzilhada.         O
economista         atuou,         no         início         dos         anos         1950,         na
criação         e         aplicação         das         técnicas         de         planejamento
econômico         da         Comissão         Econômica         para         a
América         Latina         e         o         Caribe         (Cepal),         das         Nações
Unidas.
Em         seguida,         frequentou,         como         diretor         do         BNDES
e         depois         ministro         de         Estado,         o         dia         a         dia         de         quatro
governos:         Juscelino         Kubitschek,         Jânio         Quadros,
João         Goulart         e         José         Sarney.         Exilado         entre         os
tempos         de         serviço         prestados         para         os         dois         últimos
presidentes         listados,         esteve         por         20         anos         à         frente
das         cátedras         de         Economia         do         Desenvolvimento         e
Economia         Latino-Americana         da         Universidade
Paris-Sorbonne,         na         França.
A         despeito         do         currículo,         não         surpreenderia         se
Furtado         fosse         rechaçado         hoje         em         dia         por         razões
políticas.         Foi         o         que         aconteceu         em         1964,         quando
seu         nome         constava         na         primeira         lista         de
indesejados         pela         ditadura         militar,         e         Furtado         teve
de         deixar         o         país.         No         dia         seguinte         à         sua         cassação
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política,         recebeu         convites         para         lecionar         em         três
prestigiadas         universidades         dos         Estados         Unidos:
Harvard,         Columbia         e         Yale,         para         onde         acabou         indo.
Um         ano         depois,         o         presidente         francês         de         direita,
Charles         de         Gaulle,         autorizou         sua         contratação         para
a         maior         universidade         de         seu         país.
Pierre         Salama,         que         testemunhou         enquanto
estudante         a         chegada         de         Furtado         à         França,         conta
que         as         ideias         do         brasileiro         revolucionaram         a
compreensão         de         desenvolvimento         econômico         na
França.         Até         então,         os         franceses         que         estudavam         o
tema         focavam         as         ex-colônias         africanas,         razão         pela
qual         eram         oficialmente         chamados         de
"professores         de         colônias".         Não         consideravam,
por         exemplo,         a         possibilidade         de         economias
industrializadas         conviverem         de         forma         perene         com
o         subdesenvolvimento,         como         é         o         caso         do         Brasil         e
de         outras         economias         latino-americanas.
"Por         outro         lado,         para         os         que         eram         de         esquerda         a
única         razão         do         subdesenvolvimento         era         o         saque
dos         países         do         Terceiro         Mundo.         Não         havia         uma
abordagem         científica.         E         então         chega         Furtado         e
nos         explica.         Foi         estrondoso,         e         ele         fez         muito
sucesso",         já         havia         dito         Salama         à         revista         Cadernos
do         Desenvolvimento         anos         atrás.
Consagradora,         a         passagem         pela         Sorbonne         duraria
20         anos.         O         período         representou         um         doloroso
hiato         para         o         economista         acostumado         à         dupla
função         de         intelectual         e         estadista.         "Ele         ficava         com
a         cabeça         no         Brasil",         lembra         a         tradutora         Rosa
Freire         d'Aguiar,         viúva         de         Furtado.         Era         difícil         estar
exilado         para         quem,         até         pouco,         formulava         políticas
prioritárias         de         governo.
Foi         o         caso         da         criação         da         Superintendência         do
Desenvolvimento         do         Nordeste         (Sudene),         em         1959.
Elencado         por         JK         no         mesmo         nível         de         prioridade
que         a         construção         de         Brasília,         o         projeto         tinha         o
objetivo         de         promover         e         coordenar         o
desenvolvimento         da         região.         Além         da
industrialização,         Furtado         propunha         o         fim         do
modelo         latifundiário         monocultor,         mais         propenso         a
riscos         climáticos,         e         um         desenho         econômico
adaptável         à         seca         -         na         contramão         das         "políticas
hidráulicas"         que         ocupavam         o         debate.
A         iniciativa         despertou         grande         interesse
internacional.         Em         1961,         Furtado         foi         a         Washington
como         superintendente         da         Sudene         para         se
encontrar         com         o         então         presidente         dos         EUA,         John
Kennedy,         que         decidiu         apoiar         um         programa         de
cooperação         com         o         órgão.         Embora         exista         até         hoje,
a         iniciativa         foi         relegada         a         segundo         plano         durante
a         ditadura         militar         e         não         recuperou         o         protagonismo

conferido         sob         a         gestão         do         economista.
"Para         ele,         o         conhecimento         só         servia         se         fosse         para
prestar         serviço         à         comunidade",         comenta         o
economista         Luiz         Gonzaga         Belluzzo,         professor         da
Universidade         Estadual         de         Campinas         (Unicamp).
"Furtado         olhava         as         formas         como         a         economia         se
relacionava         com         a         vida         social,         para         pensar         em
que         medida         poderia         beneficiar         a         vida         das         pessoas
em         sociedade.         Sua         vida         sempre         se         confundiu         com
a         história         da         sociedade         brasileira",         diz.
_____________

https://www.dw.com/pt-br/celso-furtado-100-anos-do-paraibano-que-mudou-a-econ

omia/a-54322701  último acesso: 17 de fevereiro de 2021.

Questão 01

A         partir         da         leitura         do         texto         e         de         sua         classificação
no         que         diz         respeito         ao         gênero         e         à         tipologia
textual,         assinale         a         alterativa         CORRETA:

(A) É         uma         notícia         que         retrata         a         morte         de         Celso
Furtado,         relatando         fatos         e         situações         que         levaram         a
ser         pouco         ou         nada         reconhecido         no         Brasil.

(B) É         um         texto         jornalísticos         que         traz         informações
sobre         a         vida         e         a         obra         de         um         pensador         e
economista         brasileiro         reconhecido         mundialmente.

(C) É         um         texto         narrativo         que         conta         a         vida         de         Celso
Furtado,         um         pensador         economista         brasileiro         com
trabalhos         reconhecidos         por         todo         o         mundo.

(D) É         um         texto         injuntivo         que         demonstra         como         deveria
ser         feita         a         organização         econômica         brasileira,         tendo
como         base         o         pensamento         de         Celso         Furtado.

Questão 02

A         respeito         do         tema         do         texto         sobre         o         economista
Celso         Furtado,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         desvalorização         do         Brasil         nos         dias         de         hoje,         por
causa         de         uma         economia         de         terceiro         mundo
baseada         numa         história         de         desigualdade.

(B) A         relação         internacional         desigual         que         o         Brasil         tem
com         a         França         ao         longo         da         história,         principalmente
durante         a         pandemia         do         coronavírus.

(C) A         relevância         dos         estudos         de         Furtado         para         resolver
a         crise         do         Brasil         em         relação         à         pandemia         do
coronavírus.

(D) A         importância         do         economista         e         pensador         Celso
Furtado         para         a         compreensão         da         economia         no
Brasil         e         no         mundo.
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Questão 03

De         acordo         com         o         texto,         leia         atentamente         a
sentença:         "Consagradora,         a         passagem         pela
Sorbonne         duraria         20         anos",         assinale         a         alternativa
que         melhor         explica         a         relação         entre         a         palavra
"Consagradora"         e         as         demais         palavras         da
sentença.

(A) A         palavra         "Consagradora"         está         concordando         com
"Sorbonne"         e         exerce         a         função         de         objeto         direto.

(B) A         palavra         "Consagradora"         está         sendo         conjugada
por         "Sorbonne"         e         atua         como         sujeito         da         oração.

(C) A         palavra         "Consagradora"         é         objeto         direto         do         verbo
"duraria"         e         adjunto         adnominal         de         "20         anos"         com
"passagem"         e         atua         como         adjunto         adnominal.

(D) A         palavra         "Consagradora"         está         concordando         com
"passagem"         e         exerce         a         função         de         adjunto
adnominal.

Questão 04

No         texto,         o         trecho         "O         período         representou         um
doloroso         hiato         para         o         economista         acostumado         à
dupla         função         de         intelectual         e         estadista",         a         palavra
"hiato"         tem         o         sentido         de:

(A) Interrupção         entre         dois         acontecimentos.
(B) Encontro         vocálico         em         sílabas         diferentes.
(C) Local         de         habitação.
(D) Fenda         no         corpo         humano.

TEXTO 02
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 05 a 10.

Poema         de         sete         faces         (1930)
Carlos         Drummond         de         Andrade

Quando         nasci,         um         anjo         torto
desses         que         vivem         na         sombra
disse:         Vai,         Carlos!         ser         gauche         na         vida.

As         casas         espiam         os         homens
que         correm         atrás         de         mulheres.
A         tarde         talvez         fosse         azul,
não         houvesse         tantos         desejos.

O         bonde         passa         cheio         de         pernas:

pernas         brancas         pretas         amarelas.
Para         que         tanta         perna,         meu         Deus,         pergunta         meu
coração.
Porém         meus         olhos
não         perguntam         nada.

O         homem         atrás         do         bigode
é         sério,         simples         e         forte.
Quase         não         conversa.
Tem         poucos,         raros         amigos
o         homem         atrás         dos         óculos         e         do         bigode.

Meu         Deus,         por         que         me         abandonaste
se         sabias         que         eu         não         era         Deus
se         sabias         que         eu         era         fraco.

Mundo         mundo         vasto         mundo,
se         eu         me         chamasse         Raimundo
seria         uma         rima,         não         seria         uma         solução.
Mundo         mundo         vasto         mundo,
mais         vasto         é         meu         coração.

Eu         não         devia         te         dizer
mas         essa         lua
mas         esse         conhaque
botam         a         gente         comovido         como         o         diabo.

Com         licença         poética
Adélia         Prado
Quando         nasci         um         anjo         esbelto,
desses         que         tocam         trombeta,         anunciou:
vai         carregar         bandeira.
Cargo         muito         pesado         pra         mulher,
esta         espécie         ainda         envergonhada.
Aceito         os         subterfúgios         que         me         cabem,
sem         precisar         mentir.
Não         sou         feia         que         não         possa         casar,
acho         o         Rio         de         Janeiro         uma         beleza         e
ora         sim,         ora         não,         creio         em         parto         sem         dor.
Mas         o         que         sinto         escrevo.         Cumpro         a         sina.
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Inauguro         linhagens,         fundo         reinos
-         dor         não         é         amargura.
Minha         tristeza         não         tem         pedigree,
já         a         minha         vontade         de         alegria,
sua         raiz         vai         ao         meu         mil         avô.
Vai         ser         coxo         na         vida         é         maldição         pra         homem.
Mulher         é         desdobrável.         Eu         sou.

http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond01.htm último acesso: 17

de fevereiro de 2021.  e 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revi

sta/artigos/artigo/1022/oculos-de-leitura-conversando-sobre-poesia   último

acesso: 17 de fevereiro de 2021.

Questão 05

Leia         atentamente         o         trecho         da         questão         e         assinale         a
alternativa         CORRETA         em         relação         à         função
sintática         da         oração         "vai         carregar         bandeira"

"Quando         nasci         um         anjo         esbelto,
desses         que         tocam         trombeta,         anunciou:
vai         carregar         bandeira."

(A) Aposto.
(B) Objeto         Direto.
(C) Adjunto         Adverbial.
(D) Sujeito.

Questão 06

No         poema         "Com         licença         poética"         no         trecho         "Mas
o         que         sinto         escrevo.",         a         conjunção         "Mas",         no
texto,         tem         o         sentido         de:

(A) Adversativa.
(B) Alternativa.
(C) Explicativa.
(D) Aditiva.

Questão 07

Em         relação         ao         texto         "Com         licença         poética",         de
Adélia         Prado,         é         CORRETO         afirmar.

(A) Adélia         apresenta         um         eu         lírico         sofrido         sem
disposição         para         enfrentar         os         problemas         da         vida,
numa         atitude         de         covardia         diante         de         seus
percalços.

(B) O         poema         expressa         um         eu         lírico         feminino         que
aborda         o         universo         da         mulher         a         partir         de         um         ponto
de         vista         afirmativo         e         positivo         e         que         lida         com         as
adversidades         de         ser         mulher.

(C) A         narradora         conta         a         história         de         uma         mulher         que,
apesar         dos         sofrimentos,         consegue         vencer         como
dona         de         casa,         contrária         ao         homem         amaldiçoado.

(D) A         crônica         apresenta         um         ponto         de         vista         que
degrada         a         mulher,         pois         ela         está         envergonhada         por
não         conseguir         carregar         a         bandeira.

Questão 08

"Meu         Deus,         por         que         me         abandonaste",         nesse
trecho         o         termo         que         inicia         a         oração         é         um:

(A) Sujeito.
(B) Vocativo.
(C) Aposto.
(D) Pronome         de         tratamento.

Questão 09

Assinale         a         alternativa         que         corresponde         ao
desenvolvimento         do         tema         do         texto         "Poema         de
sete         faces"         de         Drummond:

(A) Os         versos         de         Drummond         são         divididos         em         sete
estrofes,         pois         representam         os         sete         casamentos         do
poeta.

(B) O         texto         retrata         um         eu         lírico         que         se         manifesta
malfadado,         pois         desde         o         início         de         sua         vida         "um
anjo         torto"         o         conduz.

(C) O         texto         retrata         um         mundo         romântico         de         desilusão
amorosa,         como         aponta         o         trecho         "que         correm         atrás
das         mulheres".

(D) O         poema         apresenta         um         eu         lírico         entregue         ao
universo         espiritual         ao         clamar         por         Deus         e         pelo
diabo.

Questão 10

Em         relação         aos         textos         "Poema         de         sete         faces"         e
"Com         licença         poética",         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Os         poemas         de         Drummond         e         de         Adélia         Prado         são
duas         faces         de         um         mesmo         eu         lírico,         pois         os         dois
demonstram         o         ponto         de         vista         da         mulher         que         sofre
o         descaso         de         seu         amor.
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(B) "Com         licença         poética"         dialoga         com         o         "Poema         de
sete         faces",         mas         apresenta         um         universo         diferente,
pois         critica         a         obra         drummondiana,         diminuindo         o
valor         desse         poeta         que         já         estava         ultrapassado         em
relação         ao         olhar         de         Adélia         Prado.

(C) O         poema         "Com         licença         poética"         apresenta
intertextualidade         em         relação         ao         "Poema         de         sete
faces",         pois         seu         início         apresenta         as         mesmas
palavras,         demonstrando         uma         intenção         em         dialogar
com         o         poema         de         Drummond.

(D) Escritores         de         uma         mesma         época,         Drummond         e
Adélia         Prado         demonstram         a         dificuldade         dos
centros         urbanos         em         uma         linguagem         rebuscada         e
próxima         do         clássico.         Ambos         poemas         reforçam         a
poética         pelo         purismo         linguístico.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

Brasilândia,         antes         também         chamada         de         Vila
Brasilândia,         cidade         do         Mato         Grosso         do         Sul,
localiza-se:

(A) À         margem         direita         do         rio         Verde         Grande.
(B) À         margem         direita         do         rio         Paraná.
(C) Nas         áreas         drenadas         pelo         rio         Paraguai,         no

Pantanal         -         MT.
(D) No         Pantanal         Matogrossense,         banhada         pelo         rio

Miranda         e         Paranaíba.

Questão 12

Acordar         com         o         despertar         de         um         celular,         ir         para         a
escola         usando         transporte         motorizado,         assistir
televisão,         jogar         video         game,         ir         a         aulas         de         violão,         à
academia         ou         sair         com         grupos         de         amigos         ao
shopping         são         alguns         exemplos:

(A) Esse         comportamento         não         se         altera         desde         os         anos
80         e         são         condizentes         com         todos         os         indivíduos
globalizados,         independente         de         onde         vivem.

(B) De         quem         tem         a         mesma         rotina         se         nascido         no         Rio
de         Janeiro,         em         uma         área         rural         na         China         ou         em
uma         tribo         indígena         do         Mato         grosso         do         Sul.

(C) A         lógica         do         comportamento         da         sociedade         moderna
vai         depender         da         oferta         dos         serviços         que         os
governos         e         os         dirigentes         não         oferecem         as
sociedades         das         áreas         rurais         que         equiparam         as
sociedades         urbanas.

(D) De         atividades         do         dia         a         dia         regidos                  pelos         novos
comportamentos         da         sociedade         em         geral,
principalmente         o         caso         brasileiro         dos         que         vivem         em
centros         urbanos.

Questão 13

Em         1872         Robert         Angus         Smith,         um         funcionário
público         da         Inglaterra,         publicou         um         livro
denominado         "Ar         e         Chuva:         fundamentos         de         uma
climatologia         química.         Baseado         em         que         tipo         de
estudo         e         observações         levou         o         autor         a         escrever
sobre?

(A) O         êxodo         rural.
(B) O         uso         generalizado         de         GPS         e         Dronner                  para

ampliar         o         crescimento         e         a         produção.
(C) O         crescimento         da         superpopulação         e         a         escassez

de         recursos         naturais.
(D) A         presença         de         ácido         sulfúrico         no         ar         que         levaria         a

chuva         ácida.

Questão 14

Arquiteto         com         obras         conhecidas         como         O
Conjunto         da         Pampulha,         Edifícios         de         Brasília,         O
Pavilhão         Brasileiro         da         feira         Internacional         de         Nova
York.         A         consagração         de         seu         talento         veio         com         a
exposição         montada         no         Musée         des         Arts         Décoratifs,
no         Louvre         em         1964         (a         primeira         que         a         instituição
dedicava         a         um         arquiteto).         A         quem         estamos         nos
referindo?

(A) Di         Cavalcanti.
(B) Pinacoteca         do         Estado         de         São         Paulo         e         seu         acervo.
(C) Oscar         Niemeyer.
(D) Cândido         Portinari.

Questão 15

Desde         o         início         do         enfrentamento         da         pandemia         um
dos         pilares         na         estratégia         de         combate         ao         virus
Sars-Cov-2         é:

(A) O         ingrediente         ativo         6/2         IFA.
(B) A         FIOCRUZ-         Fundação         Osvaldo         Cruz.
(C) O         ministro         da         Saúde         Marcelo         Queiroga.
(D) A         Fundação         pró         Covid         Ezequiel         Dias.
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Conhecimentos Específicos

Questão 16

São         órgãos         do         Poder         Judiciário,         conforme
disposto         na         Constituição         Federal         de         1988,
EXCETO:

(A) Tribunais         Regionais         Federais         e         Juízes         Federais.
(B) Os         Tribunais         e         Juízes         Eleitorais.
(C) Superior         Tribunal         de         Justiça         Desportiva.
(D) Conselho         Nacional         de         Justiça.

Questão 17

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         quantidade
correta         de         ministros         que         compõe         o         Superior
Tribunal         de         Justiça,         conforme         disposto         no         art.
104,         da         Carta         Magna:

(A) Trinta         e         três         ministros         nomeados         pelo         Presidente
da         República,         dentre         brasileiros         com         mais         de         trinta
e         cinco         e         menos         de         sessenta         e         cinco         anos,         de
notável         saber         jurídico         e         reputação         ilibada,         depois
de         aprovada         a         escolha         pela         maioria         absoluta         do
Senado         Federal.

(B) Trinta         e         cinco         ministros         nomeados         pelo         Presidente
da         República,         dentre         brasileiros         com         mais         de         trinta
e         cinco         e         menos         de         sessenta         e         cinco         anos,         de
notável         saber         jurídico         e         reputação         ilibada,         depois
de         aprovada         a         escolha         pela         maioria         absoluta         do
Senado         Federal.

(C) Vinte         e         três         ministros         nomeados         pelo         Presidente
da         República,         dentre         brasileiros         com         mais         de         trinta
e         cinco         e         menos         de         sessenta         e         cinco         anos,         de
notável         saber         jurídico         e         reputação         ilibada,         depois
de         aprovada         a         escolha         pela         maioria         absoluta         do
Senado         Federal.

(D) Onze         ministros         nomeados         pelo         Presidente         da
República,         dentre         brasileiros         com         mais         de         trinta         e
cinco         e         menos         de         sessenta         e         cinco         anos,         de
notável         saber         jurídico         e         reputação         ilibada,         depois
de         aprovada         a         escolha         pela         maioria         absoluta         do
Senado         Federal.

Questão 18

Segundo         o         art.         77,         da         Constituição         Federal         de
1988,         a         eleição         para         Presidente         e         Vice-Presidente
ocorrem         concomitantemente,         sendo         o         primeiro
turno         no         primeiro         domingo         e         o         segundo,         quando
houver,         no         último         domingo,         ambos         de         outubro         do

ano         anterior         ao         término         do         mandado         presidencial
vigente.         Sobre         as         referidas         eleições,         nos         termos
da         Carta         Magna,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Será         considerado         eleito         Presidente         o         candidato
que,         registrado         por         partido         político,         obtiver         a
maioria         absoluta         de         votos,         não         computados         os         em
branco         e         os         nulos.

(B) Havendo         empate         entre         os         dois         candidatos         mais
votados,         qualificar-se-á         o         menos         idoso.

(C) Se         nenhum         candidato         alcançar         maioria         relativa         na
primeira         votação,         far-se-á         nova         eleição         em         até
quarenta         e         cinco         dias         após         a         proclamação         do
resultado,         concorrendo         os         dois         candidatos         mais
votados         e         considerando-se         eleito         aquele         que
obtiver         a         maioria         dos         votos         válidos.

(D) Se,         antes         de         realizado         o         segundo         turno,         ocorrer
morte,         desistência         ou         impedimento         legal         de
candidato,         far-se-á         novas         eleições.

Questão 19

Assinale         a         alternativa         CORRETA         acerca         das
disposições         constitucionais         no         que         tange         à
Administração         Pública:

(A) O         prazo         de         validade         do         concurso         público         será         de
até         quatro         anos,         prorrogável         uma         vez,         por         igual
período.

(B) Os         cargos,         empregos         e         funções         públicas         são
acessíveis         apenas         aos         brasileiros,         natos         ou
naturalizados,         que         preencham         os         requisitos
estabelecidos         em         lei.

(C) As         funções         de         confiança,         exercidas
exclusivamente         por         servidores         ocupantes         de         cargo
efetivo,         e         os         cargos         em         comissão,         a         serem
preenchidos         por         servidores         de         carreira         nos         casos,
condições         e         percentuais         mínimos         previstos         em         lei,
destinam-se         apenas         às         atribuições         de         direção,
chefia         e         assessoramento.

(D) Os         vencimentos         dos         cargos         do         Poder         Legislativo         e
do         Poder         Executivo         não         poderão         ser         superiores
aos         pagos         pelo         Poder         Judiciário.

Questão 20

A         Lei         nº         8.666/93         é         norma         que         regulamenta         as
licitações         e         contratos         da         Administração         Pública.
Sobre         o         tema         e,         nos         termos         da         referida         lei,
assinale         a         alternativa         INCORRETA         acerca         da
licitação         de         obras         e         serviços:
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(A) As         licitações         para         a         execução         de         obras         e         para         a
prestação         de         serviços         obedecerão         ao         disposto         na
Lei         nº         8.666/93         (art.         7º)         e,         em         particular,         à         seguinte
sequência:         a)         projeto         básico;         b)         projeto         executivo;
e         c)         execução         das         obras         e         serviços.

(B) Qualquer         cidadão         poderá         requerer         à
Administração         Pública         os         quantitativos         das         obras         e
preços         unitários         de         determinada         obra         executada.

(C) É         vedado         incluir         no         objeto         da         licitação         a         obtenção
de         recursos         financeiros         para         sua         execução,
qualquer         que         seja         a         sua         origem,         inclusive         nos
casos         de         empreendimentos         executados         e
explorados         sob         o         regime         de         concessão.

(D) É         vedada         a         realização         de         licitação         cujo         objeto
inclua         bens         e         serviços         sem         similaridade         ou         de
marcas,         características         e         especificações
exclusivas,         salvo         nos         casos         em         que         for
tecnicamente         justificável,         ou         ainda         quando         o
fornecimento         de         tais         materiais         e         serviços         for         feito
sob         o         regime         de         administração         contratada,
previsto         e         discriminado         no         ato         convocatório.

Questão 21

Acerca         das         prerrogativas         conferidas         pelo         regime
jurídico         dos         contratos         administrativos,         nos
termos         da         Lei         de         Licitações         (Lei         nº         8.666/93),
analise         as         assertivas         a         seguir         e         assinale         a
alternativa         CORRETA:

I         -         É         prerrogativa         da         Administração         Pública
modificar         os         contratos         administrativos,
unilateralmente,         para         melhor         adequação         às
finalidades         de         interesse         público,         respeitados         os
direitos         do         contratado.

II         -         É         prerrogativa         da         Administração         Pública
rescindir         os         contratos         administrativos,
unilateralmente,         em         qualquer         caso.

III         -         É         prerrogativa         da         Administração         Pública
fiscalizar         a         execução         e         aplicar         sanções         motivadas
pela         inexecução         total         ou         parcial         do         ajuste.

(A) Todas         as         assertivas         estão         incorretas.
(B) Apenas         duas         assertivas         estão         corretas.
(C) Apenas         uma         assertiva         está         correta.
(D) Todas         as         assertivas         estão         corretas.

Questão 22

Segundo         o         Código         Civil         de         2002,         domicílio         é         o
lugar         onde         a         pessoa         natural         estabelece         a         sua
residência         com         ânimo         definitivo,         enquanto         da
pessoa         jurídica         varia         conforme         disposto         no         art.
75.         Sobre         o         tema         domicílio         e,         consoante
prescreve         o         referido         diploma         civil,         assinale         a
alternativa         correta:

(A) Se         a         pessoa         exercitar         profissão         em         lugares
diversos         constituirá         domicílio         para         as         relações         que
lhe         corresponderem         somente         do         local         onde         foi
assinado         o         contrato         de         trabalho.

(B) O         agente         diplomático         do         Brasil,         que,         citado         no
estrangeiro,         alegar         extraterritorialidade         sem
designar         onde         tem,         no         país,         o         seu         domicílio,
deverá         ser         demandado         tão         somente         no         Distrito
Federal.

(C) Se         a         administração,         ou         diretoria,         tiver         a         sede         no
estrangeiro,         haver-se-á         por         domicílio         da         pessoa
jurídica,         no         tocante         às         obrigações         contraídas         por
cada         uma         das         suas         agências,         o         lugar         do
estabelecimento,         sito         no         Brasil,         a         que         ela
corresponder.

(D) Tendo         a         pessoa         jurídica         diversos
estabelecimentos         em         lugares         diferentes,         será
considerado         domicílio         para         os         atos         nele         praticados
apenas         a         sede,         indicada         em         seu         estatuto.

Questão 23

Sobre         as         regras         dispostas         na         redação         do         Código
Civil         de         2002         acerca         dos         contratos         em         geral,
analise         as         assertivas         a         seguir         e         marque         "V"         para
a(s)         verdadeira(s)         e         "F"         para         a(s)         falsa(s)         e,         na
sequência,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA:

I         -         A         proposta         de         contrato         obriga         o         proponente,         se
o         contrário         não         resultar         dos         termos         dela,         da
natureza         do         negócio,         ou         das         circunstâncias         do
caso.         No         entanto,         deixa         de         ser         obrigatória         a
proposta         se,         antes         dela,         ou         simultaneamente,
chegar         ao         conhecimento         da         outra         parte         a
retratação         do         proponente.

II         -         Na         formação         dos         contratos,         a         aceitação         fora
do         prazo,         com         adições,         restrições,         ou
modificações,         importará         nova         proposta.
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III         -         Aquele         que         tiver         prometido         fato         de         terceiro
responderá         por         perdas         e         danos,         quando         este         o
não         executar,         ainda         que         seja         cônjuge         do
promitente.

IV         -         Se         o         alienante         conhecia         o         vício         ou         defeito         da
coisa,         restituirá         o         que         recebeu         com         perdas         e
danos;         se         não         o         conhecia,         nada         restituirá.

V         -         Nos         contratos         onerosos,         o         alienante         responde
pela         evicção.         Subsiste         esta         garantia         ainda         que         a
aquisição         se         tenha         realizado         em         hasta         pública.

(A) V-F-V-F-V.
(B) F-V-V-F-F.
(C) V-V-F-F-V.
(D) F-F-F-V-V.

Questão 24

Na         acepção         jurídica         do         termo,         a         prescrição         é         a
perda         da         pretensão         de         reparação         de         um         direito
violado.         Nesse         sentido,         sobre         a         prescrição,         nos
termos         do         Código         Civil         de         2002,         assinale         a
alternativa         INCORRETA:

(A) A         renúncia         da         prescrição         pode         ser         expressa         ou
tácita,         e         só         valerá,         sendo         feita,         sem         prejuízo         de
terceiro,         depois         que         a         prescrição         se         consumar;
tácita         é         a         renúncia         quando         se         presume         de         fatos         do
interessado,         incompatíveis         com         a         prescrição.

(B) Não         corre         a         prescrição         contra         os         ausentes         do         País
em         serviço         público         da         União,         dos         Estados         ou         dos
Municípios.

(C) Prescreve         em         dois         anos         a         pretensão         relativa         a
aluguéis         de         prédios         urbanos         ou         rústicos.

(D) A         interrupção         da         prescrição,         que         somente         poderá
ocorrer         uma         vez,         dar-se-á         por         qualquer         ato
inequívoco,         ainda         que         extrajudicial,         que         importe
reconhecimento         do         direito         pelo         devedor.

Questão 25

Na         dicção         do         artigo         188,         do         Código         de         Processo
Civil         de         2015         "Os         atos         e         os         termos         processuais
independem         de         forma         determinada,         salvo         quando
a         lei         expressamente         a         exigir,         considerando-se
válidos         os         que,         realizados         de         outro         modo,         lhe
preencham         a         finalidade         essencial".         Nesse         sentido
e,         nos         termos         do         CPC/15,         assinale         a         alternativa
CORRETA         acerca         da         forma         dos         atos         processuais:

(A) Não         se         dispensa         a         intimação         das         partes         para         a
prática         de         ato         processual         ou         a         realização         de
audiência         cujas         datas         tiverem         sido         designadas         no
calendário.

(B) Os         atos         processuais         são         públicos,         todavia
tramitam         em         segredo         de         justiça         os         processos         que
versem         sobre         casamento,         separação         de         corpos,
divórcio,         separação,         união         estável,         filiação,
alimentos         e         guarda         de         crianças         e         adolescentes.

(C) Os         despachos,         os         atos         ordinatórios,         as         certidões,
as         decisões         interlocutórias,         o         dispositivo         das
sentenças         e         a         ementa         dos         acórdãos         deverão         ser
publicados         no         Diário         de         Justiça         Eletrônico.

(D) Apenas         os         atos         das         partes         consistentes         em
declarações         unilaterais         de         vontade         produzem
imediatamente         a         constituição,         modificação         ou
extinção         de         direitos         processuais.

Questão 26

Sobre         a         produção         antecipada         das         provas,         nos
termos         do         CPC/15,         assinale         a         alternativa
INCORRETA:

(A) A         produção         antecipada         da         prova         será         admitida         nos
casos         em         que         a         prova         a         ser         produzida         seja
suscetível         de         viabilizar         a         autocomposição         ou         outro
meio         adequado         de         solução         de         conflito.

(B) A         produção         antecipada         da         prova         será         admitida         nos
casos         em         que         o         prévio         conhecimento         dos         fatos
possa         justificar         ou         evitar         o         ajuizamento         de         ação.

(C) A         produção         antecipada         da         prova         é         da         competência
do         juízo         do         foro         onde         esta         deva         ser         produzida         ou
do         foro         de         domicílio         do         autor.

(D) A         produção         antecipada         da         prova         será         admitida         nos
casos         em         que         haja         fundado         receio         de         que         venha         a
tornar-se         impossível         ou         muito         difícil         a         verificação
de         certos         fatos         na         pendência         da         ação.

Questão 27

Os         embargos         de         terceiro         é         um         instrumento         do
Direito         Processual         Civil         oposto         por         pessoa         que,
não         integrando         a         lide,         sofre         constrição         ou         ameaça
de         constrição         de         bens         sobre         os         quais         tenha
direito         ou         posse.         Nesse         sentido         e,         nos         termos         do
Código         de         Processo         Civil         de         2015,         analise         as
assertivas         a         seguir         e         assinale         a         alternativa
CORRETA:

I         -         Os         embargos         podem         ser         opostos         a         qualquer
tempo         no         processo         de         conhecimento         enquanto
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não         transitada         em         julgado         a         sentença         e,         no
cumprimento         de         sentença         ou         no         processo         de
execução,         até         5         (cinco)         dias         depois         da
adjudicação,         da         alienação         por         iniciativa         particular
ou         da         arrematação,         mas         sempre         antes         da
assinatura         da         respectiva         carta.

II         -         Considera-se         terceiro,         para         ajuizamento         dos
embargos,         o         adquirente         de         bens         cuja         constrição
decorreu         de         decisão         que         declara         a         ineficácia         da
alienação         realizada         em         fraude         à         execução.

III         -         Na         petição         inicial,         o         embargante         fará         a         prova
sumária         de         sua         posse         ou         de         seu         domínio         e         da
qualidade         de         terceiro,         oferecendo         documentos         e
rol         de         testemunhas,         sendo         indispensável         a         prova
da         posse         em         audiência         preliminar         designada         pelo
juiz.

IV         -         Acolhido         o         pedido         inicial,         o         ato         de         constrição
judicial         indevida         será         cancelado,         com         o
reconhecimento         do         domínio,         da         manutenção         da
posse         ou         da         reintegração         definitiva         do         bem         ou         do
direito         ao         embargante.

(A) Apenas         duas         assertivas         estão         corretas.
(B) Apenas         uma         assertiva         está         correta.
(C) Apenas         três         assertivas         estão         corretas.
(D) Todas         as         assertivas         estão         corretas.

Questão 28

Em         que         pese         a         Constituição         Federal         de         1988         não
institua         tributos,         ela         indica         situações         em         que         os
entes         federativos         também         não         podem         o         fazer.
Assim,         sobre         as         imunidades         tributárias,
elencadas         na         Carta         Maior,         assinale         a         alternativa
INCORRETA:

(A) É         vedado         à         União,         aos         Estados,         ao         Distrito
Federal         e         aos         Municípios         instituir         impostos         sobre
livros,         jornais,         periódicos         e         o         papel         destinado         a         sua
impressão.

(B) É         vedado         à         União,         aos         Estados,         ao         Distrito
Federal         e         aos         Municípios         instituir         impostos         sobre
patrimônio,         renda         ou         serviços         dos         partidos
políticos,         inclusive         suas         fundações,         das         entidades
sindicais         dos         trabalhadores,         das         instituições         de
educação         e         de         assistência         social,         sem         fins
lucrativos,         atendidos         os         requisitos         da         lei.

(C) É         vedado         à         União,         aos         Estados,         ao         Distrito
Federal         e         aos         Municípios         instituir         impostos         sobre
templos         de         qualquer         culto.

(D) É         vedado         à         União,         aos         Estados,         ao         Distrito
Federal         e         aos         Municípios         instituir         impostos
operações         relativas         à         circulação         de         mercadorias         e
sobre         prestações         de         serviços         de         transporte
interestadual         e         intermunicipal         e         de         comunicação,
ainda         que         as         operações         e         as         prestações         se
iniciem         no         exterior.

Questão 29

Sobre         a         fiscalização         na         Administração         Tributária,
o         Código         Tributário         Nacional         prevê         que         a
legislação         tributária         "regulará,         em         caráter         geral,
ou         especificamente         em         função         da         natureza         do
tributo         de         que         se         tratar,         a         competência         e         os
poderes         das         autoridades         administrativas         em
matéria         de         fiscalização         da         sua         aplicação"         (art.
194,         caput,         do         CTN).         Nesse         diapasão,         acerca         da
fiscalização,         nos         termos         do         CTN,         assinale         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         autoridade         administrativa         que         proceder         ou
presidir         a         quaisquer         diligências         de         fiscalização
lavrará         os         termos         necessários         para         que         se
documente         o         início         do         procedimento,         na         forma         da
legislação         aplicável,         sendo         facultada         a         fixação         de
prazo         máximo         para         a         conclusão         daquelas.

(B) Mediante         intimação         escrita,         são         obrigados         a
prestar         à         autoridade         administrativa         todas         as
informações         de         que         disponham         com         relação         aos
bens,         negócios         ou         atividades         de         terceiros         os
bancos,         casas         bancárias,         Caixas         Econômicas         e
demais         instituições         financeiras.

(C) Os         livros         obrigatórios         de         escrituração         comercial         e
fiscal         e         os         comprovantes         dos         lançamentos         neles
efetuados         serão         conservados         por         vinte         anos         ou
até         que         ocorra         a         decadência         dos         créditos
tributários         decorrentes         das         operações         a         que         se
refiram.

(D) A         Fazenda         Pública         da         União         e         as         dos         Estados,         do
Distrito         Federal         e         dos         Municípios         prestar-se-ão
mutuamente         assistência         para         a         fiscalização         dos
tributos         respectivos         e         permuta         de         informações,         em
caráter         geral         ou         específico,         independentemente         de
lei         ou         convênio.

Questão 30

Sobre         as         Operações         de         Crédito,         nos         termos         da
Lei         de         Responsabilidade         Fiscal         (Lei

ADVOGADO 11



 

Complementar         101/2000),         analise         as         assertivas         a
seguir         e         assinale         a         alternativa         CORRETA:

I         -         É         facultada         a         realização         de         operação         de         crédito
entre         um         ente         da         Federação,         diretamente         ou         por
intermédio         de         fundo,         autarquia,         fundação         ou
empresa         estatal         dependente,         e         outro,         inclusive
suas         entidades         da         administração         indireta,         ainda
que         sob         a         forma         de         novação,         refinanciamento         ou
postergação         de         dívida         contraída         anteriormente.

II         -         É         proibida         a         operação         de         crédito         entre         uma
instituição         financeira         estatal         e         o         ente         da
Federação         que         a         controle,         na         qualidade         de
beneficiário         do         empréstimo.

III         -         O         Ministério         da         Fazenda         verificará         o
cumprimento         dos         limites         e         condições         relativos         à
realização         de         operações         de         crédito         de         cada         ente
da         Federação,         inclusive         das         empresas         por         eles
controladas,         direta         ou         indiretamente.

(A) Todas         as         assertivas         estão         corretas.
(B) Apenas         a         assertiva         I         e         II         estão         corretas.
(C) Apenas         a         assertiva         I         está         correta.
(D) Apenas         a         assertiva         II         e         III         estão         corretas.

ADVOGADO 12


