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CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

PROCURADOR MUNICIPAL
Código: 318

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Se queres prever o futuro, estuda o passado.” Confúcio

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.
•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Deverá	ser	resguardado	o	Período	de	Sigilo,	não	sendo	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	
de	decorridas	2	(	duas)	horas	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma	lápis,	lapiseira,	corretivos,	borracha	
ou	outro	material	distinto	do	constante	em	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	
terão	seu	uso	permitido.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta,	bem	como	as	orientações	e	instruções	
expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	provas,	complementam	este	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	
candidato.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	
e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	
quaisquer	outros	meios.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	quaisquer	equipamentos	
eletrônicos	ou	analógicos.	Findo	o	horário-limite	para	a	realização	da	prova,	o	candidato	deverá	entregar	o	Caderno	de	Questões	e	as	Folhas	
de	Respostas	da	Prova	Objetiva,	esta	última	devidamente	preenchida	e	assinada,	ao	Aplicador	de	Sala.	Ao	encerrar	sua	prova,	o	candidato	
deve	deixar	imediatamente	as	dependências	em	que	a	realizou,	sendo	proibida	a	utilização	de	celular	e	outros	aparelhos	eletrônicos	até	que	
termine	esse	trajeto.	O	candidato	não	poderá	levar	o	seu	Caderno	de	Questões	da	Prova	e	/	ou	anotações.	Os	três	últimos	candidatos	deverão	
permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	ou	que	o	prazo	estabelecido	para	a	prova	se	encerre,	devendo	todos	assinar	
a	Ata	de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados  
nos endereços eletrônicos <www.gestaodeconcursos.com.br>.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
30 (trinta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 4	 (quatro)	
alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10 (dez) questões de Língua  
Portuguesa e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos,	 todas 
perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	seguir	para	 responder	às	
questões de 1 a 10.

Coronavírus expõe a nossa desinformação sobre 
a China, o maior fenômeno econômico dos nossos 

tempos

Não é a primeira vez que a China passa por uma crise 
epidêmica.	 A	 história	 das	 doenças	 contagiosas	 que	
espalham	 medo	 é	 longa.	 Também	 é	 longa	 a	 história	
de	 como	 as	 autoridades	 chinesas,	 com	 seus	 erros	 e	
acertos,	 contornaram	 suas	 próprias	 crises,	 como	 no	
surto	de	cólera	de	1949	e	a	varíola	em	1950.

A	 mais	 recente	 e	 marcante	 epidemia	 foi	 a	 Síndrome	
Respiratória	Aguda	Severa,	a	Sars,	na	sigla	em	inglês.	
Como	pontuaram	os	sinólogos	Arthur	Kleinman	e	James	
Watson,	no	livro	“Sars in China: prelude to pandemic?”,	
a Sars em 2003 provocou uma das mais sérias crises 
de	saúde	de	nossos	 tempos.	Kleinman,	que	 tem	cinco	
décadas	 de	 experiência	 em	 intervenção	 em	 saúde	
pública	 na	 China,	 acredita	 que	 a	 epidemia	 foi	 uma	
espécie	de	prelúdio	de	novas	catástrofes	de	saúde	que	
viriam	acontecer	no	século	21.	Ainda	que	o	número	de	
mortes tenha sido de aproximadamente 1.000 pessoas 
—	pequeno,	comparado	a	outras	epidemias	—,	a	Sars	
mobilizou	 inseguranças,	medos	e	preconceitos	sobre	o	
país.	Os	Estados	Unidos	 não	 pouparam	os	 boatos	 de	
que	 se	 estaria	 espalhando	 bioterror	 em	 seu	 território.	
O	impacto	sobre	as	vidas	humanas	na	China	e	sobre	a	
economia	global	foi	tremendo,	desvelando	a	fragilidade	
do	mundo	globalizado.

Passada	a	Sars,	hoje	a	notícia	do	coronavírus	se	espalha	
por meio de uma onda de pânico moral que mistura fake 
news,	 desinformação,	 racismo	 e	 estereótipos	 tolos.	
Notícias	 falsas	 gravíssimas	 percorrem	 o	 WhatsApp.	 
A	mais	debatida	nas	redes	sociais	 foi	a	de	que	o	vírus	
teria	tido	origem	na	sopa	de	morcegos,	o	que	fez	com	que	
brasileiros	—	que	vivem	no	país	em	que	se	come	coração	
de	 galinha	 e	 tripa	 de	 boi	—	 ficassem	 escandalizados.	
Um	vídeo	no	Twitter	mostrava	uma	cena	grotesca	de	um	
jovem	chinês	comendo	um	pássaro	vivo,	como	a	prova	
cabal	de	que	era	por	isso	que	o	vírus	se	espalha.

Na	apuração	de	informações	para	esta	coluna,	descobri,	
com	a	ajuda	do	professor	David	Nemer,	da	Universidade	
de	 Virgínia	 (EUA),	 que	 grupos	 no	 WhatsApp	 foram	
inundados	 de	 boatos,	 em	 forma	 de	 “breaking	 news”,	
que	diziam	que	os	chineses	estavam	morrendo	caídos	
nas	ruas,	que	pais	abandonaram	filhos	no	aeroporto	ao	
saberem	da	contaminação	e	que	23	milhões	de	pessoas	
estavam em quarentena e 112 mil haviam morrido. Essa 
é	a	narrativa	apocalíptica	—	ou	a	doutrina	do	choque,	
como	diria	a	escritora	Naomi	Klein	—	sempre	muito	bem	
manipulada	para	fins	políticos.

Tudo	isso	repete	o	antigo	imaginário	euro-estadunidense	
que	 procura	 associar	 a	 China	 à	 impureza	 simbólica	 e	
concreta.	 Há	 pelo	 menos	 30	 anos,	 a	 imprensa	 liberal	
ocidental,	 quando	 aborda	 a	 produção	 de	 manufaturas	
baratas,	 recorre	 sistematicamente	 à	 expressão	
“infestação”	 do	 mundo	 de	 mercadorias	 chinesas.	 
Os	chineses	 estão	 sempre	 contaminando	o	mundo	de	
alguma	forma.

Para	 contrabalançar	 os	 estereótipos	 negativos,	 vieram	
os	 estereótipos	 positivos.	 A	 grande	 notícia	 das	 redes	
sociais	foi	a	de	que	“A	China	construirá	um	hospital	em	
10	dias”	—	manchete	que	circulou	de	forma	padronizada	
em	diversos	veículos.	A	difusão	dessa	notícia	veio	dos	
órgãos	oficiais	da	imprensa	chinesa,	numa	tentativa	de	
direcionar as narrativas internacionais sobre a epidemia 
e	o	país.

É evidente que a manchete do hospital tem uma 
intenção	 positiva,	 que	 é	mostrar	 uma	China	 dinâmica,	
com	tecnologia	de	ponta	e	vontade	governamental	para	
resolver seus problemas internos. Mas não deixa de ser 
o	estereótipo	do	outro	extremo,	que	reatualiza	o	eterno	
retorno	 da	 mítica	 chinesa	 acerca	 de	 suas	 grandiosas	
construções.

Autores	 como	 historiador	 búlgaro	 Tzvetan	 Todorov	 e	
o	 antropólogo	 francês	 François	 Laplantine	 mostraram	
que	 a	 imagem	 do	 Brasil	 pelos	 missionários	 europeus	
no século 16 era ambivalente: entre o mau e o bom 
selvagem,	paraíso	ou	inferno.	Os	maus	selvagens	eram	
os	 indígenas	 rudes,	 sem	 roupa,	 sem	 pelo,	 sem	 alma.	 
Os	bons	selvagens	eram	os	nativos	de	alma	pura,	que	
não	conheciam	a	malícia	e	a	maldade.

No	 caso	 dos	 morcegos	 e	 desinformação,	 vê-se	
um etnocentrismo cru que desumaniza o outro.  
No	 caso	 do	 hospital,	 cai-se	 em	 idealização	 também	
estereotipada.

É	 importante	 frisar	 que	 não	 estou	 fazendo	 uma	
crítica	 a	 quem	 compartilhou	 a	 notícia.	 Eu	 mesma	 
compartilhei.	A	construção	rápida	de	um	hospital	mostra	
pragmatismo	diante	da	calamidade.	Além	disso,	a	notícia	
tem	um	papel	político	para	se	opor	à	fantasia	acerca	dos	
morcegos,	que	fixam	os	chineses	em	um	lugar	bárbaro	
e	exótico.

O	problema,	portanto,	não	é	nossa	ação	individual,	mas	
precisamente	o	desalentador	fato	de	que,	entre	o	morcego	
e	 o	 hospital,	 não	 sobra	 quase	 nada.	 Caímos	 sempre	
na	 armadilha	 do	 dualismo	 “tradição-modernidade”.	 
Se	a	gente	olha	esse	debate	de	longe,	estruturalmente,	
o	que	concluímos	é	que	não	saímos	do	mesmo	lugar	de	
narrativas	extremas	e	caricatas	sobre	o	maior	fenômeno	
econômico mundial dos nossos tempos. Sabemos muito 
pouco	sobre	o	país	mais	populoso	do	mundo,	com	quase	
1,4	bilhão	de	pessoas.	[...]

MACHADO,	Rosana.	Disponível	em:	www.theintercept.
com/2020/01/28/coronavirus-desinformacao-china.	 

Acesso em: 27 out. 2021. 
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QUESTÃO 1

A	 respeito	 do	 gênero	 do	 texto	 de	 Rosana	 Machado	
publicado	 no	 início	 de	 2020,	 é	 correto	 afirmar	 que	 se	
trata de

A) um	 artigo	 de	 opinião,	 que	 contém	 marcas	 de	
subjetividade,	 como	 o	 emprego	 da	 primeira	
pessoa	do	singular.

B)	 uma	 resenha	 crítica,	 que	 analisa	 o	 contexto	
inicial	de	uma	estratégia	que	afetou	o	mundo.	

C) uma	 notícia,	 cuja	 finalidade	 é	 atualizar	 o	 leitor	
sobre os acontecimentos do mundo.

D) uma	crônica	literária,	que	narra	o	início	de	uma	
história	iniciada	na	China.	

QUESTÃO 2

O	texto	defende	a	tese	de	que

A) o brasileiro se alarmou excessivamente diante da 
notícia	da	epidemia	do	coronavírus,	ao	divulgar	
notícias	sensacionalistas.	

B)	 a	 desinformação,	 associada	 à	 veiculação	 de	
lugares-comuns	 ambíguos,	 contribui	 para	 a	
promoção	da	intolerância.					

C) o brasileiro se deixa manipular por preconceitos 
difundidos	por	uma	elite	que	pretende	refrear	os	
avanços	econômicos	da	China.		

D) a	 desinformação,	 somada	 a	 um	 sentimento	
ufanista	 exacerbado,	 está	 a	 serviço	 do	
imperialismo	norte-americano	sobre	a	China.			

QUESTÃO 3

Releia	o	seguinte	trecho.

“Também	 é	 longa	 a	 história	 de	 como	 as	 autoridades	
chinesas,	com	seus	erros	e	acertos,	contornaram	suas	
próprias	 crises,	 como	 no	 surto	 de	 cólera	 de	 1949	 e	 a	
varíola	em	1950.”

A	 preposição	 destacada	 poderia	 ser	 substituída,	 sem	
prejuízo	para	a	coesão	e	para	a	coerência	do	texto,	por

A) “haja	vista”.

B)	 “a	despeito	de”.

C) “porquanto”.

D) “devido	a”.	

QUESTÃO 4

Elisa	 Guimarães,	 na	 obra	 Texto, discurso e ensino,	 
faz	as	seguintes	considerações.
“Observa-se	 que	 a	 nossos	 discursos	 em	 geral	 
somam-se	 outras	 vozes,	 quando	 nos	 exprimimos,	 por	
exemplo,	 por	 meio	 de	 uma	 expressão	 cristalizada	 na	
sociedade:	 “Casa	 de	 ferreiro,	 espeto	 de	 pau”	 –	 “É	 de	
pequenino	que	se	torce	o	pepino”	–	o	provérbio	refletindo	
a	“sabedoria	popular”	pela	qual	nos	deixamos	contagiar.
As	aspas	que	usamos	frequentemente	têm	a	função	de	
esclarecer que estamos nos permitindo repetir o que 
disse	o	outro.	O	discurso	 jornalístico,	no	afã	de	deixar	
clara	 a	 fonte	 da	 informação,	 utiliza-se	 do	 discurso	
indireto.	Assim,	não	é	 raro	nos	depararmos	em	 jornais	
com	 enunciados	 como	 “O	 presidente	 da	 comissão	
afirmou	que...”.”

GUIMARÃES,	2009,	p.	90-91.

A	propósito	de	tais	considerações,	é	correto	afirmar	que	
o texto de Rosana Machado

A) contesta a sabedoria popular contida em ditados 
populares,	 que	 atualmente	 têm	 assumido,	 no	
mundo	digital,	a	forma	de	fake news.  

B)	 utiliza,	 como	 estratégia	 argumentativa,	 a	
referência	a	outras	vozes	que	possam	contribuir	
para	a	fundamentação	de	suas	ideias.	

C) apresenta,	por	meio	do	discurso	indireto,	pontos	
de	vista	conflitantes,	que	a	autora	discute	antes	
de	manifestar	seu	posicionamento.	

D) não	representa,	a	contento,	o	discurso	jornalístico,	
haja	 vista	 que	 carece	 de	 imparcialidade	 e	
isenção	de	fontes.	

QUESTÃO 5

Analise	a	charge	a	seguir,	uma	paródia	da	bandeira	da	
China,	publicada	em	um	jornal	dinamarquês	por	ocasião	
das	notícias	sobre	o	coronavírus.					

Disponível	em:	www.dw.com/pt-br.	 
Acesso	em:	10	fev.	2020.

Considerando	o	exposto	no	texto	de	Rosana	Machado,	 
é	correto	afirmar	que	essa	charge	apresenta	um	conteúdo

A) estereotipado.

B)	 sinológico.

C) xenofóbico.

D) antitético. 
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QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que o trecho destacado é uma 
oração	adjetiva	restritiva.

A) “É	evidente	que a manchete do hospital tem 
uma intenção positiva,	 que	 é	 mostrar	 uma	
China	 dinâmica,	 com	 tecnologia	 de	 ponta	 e	
vontade	 governamental	 para	 resolver	 seus	
problemas	internos.”

B)	 “Não	é	a	primeira	vez	que a China passa por 
uma crise epidêmica.”

C) “Tudo	 isso	 repete	 o	 antigo	 imaginário	 
euro-estadunidense	 que procura associar a 
China à impureza simbólica e concreta.”

D) “Um	 vídeo	 no	 Twitter	 mostrava	 uma	 cena	
grotesca	 de	 um	 jovem	 chinês	 comendo	 um	
pássaro	 vivo,	 como	 a	 prova	 cabal	 de	que era 
por isso que o vírus se espalha.”

QUESTÃO 7

Releia	o	seguinte	trecho.

“O	impacto	sobre	as	vidas	humanas	na	China	e	sobre	a	
economia	global	foi	tremendo,	desvelando a fragilidade 
do mundo globalizado.”

A	 oração	 reduzida,	 em	 destaque,	 exprime	 a	 relação	
lógica	de	

A) alternância.

B)	 modo.

C) proporção.

D) condição.

QUESTÃO 8

Releia	 os	 trechos	 a	 seguir,	 que	 foram	 reescritos	 com	
pequenas	alterações.

I.	 “Coronavírus	 expõe	 a	 nossa	 desinformação	
sobre	 a	 China,	 o	 maior	 fenômeno	 econômico	
dos	nossos	tempos.”	/	Coronavírus	expõe	nossa	
desinformação	sobre	a	China,	o	maior	fenômeno	
econômico dos nossos tempos. 

II.	 “Passada	a	Sars,	hoje	a	notícia	do	coronavírus	se	
espalha por meio de uma onda de pânico moral 
[...]”.	 /	Passada	a	Sars,	a	notícia	do	coronavírus	
hoje	se	espalha	por	meio	de	uma	onda	de	pânico	
moral	[...].

III.	 “Os	 bons	 selvagens	 eram	 os	 nativos	 de	
alma	 pura,	 que	 não	 conheciam	 a	 malícia	 e	 a	 
maldade.”	 /	Os	bons	selvagens	eram	os	nativos	
de	alma	pura	que	não	conheciam	a	malícia	e	a	
maldade.

Acarretou	mudança	de	sentido	a	reescrita	do(s)	trecho(s)

A) II	e	III,	apenas.

B)	 I	e	II,	apenas.

C) I,	apenas.

D) III,	apenas.	

QUESTÃO 9

A	palavra	“coronavírus”	é	formada	pelo	processo	de

A) derivação	sufixal.

B)	 composição	por	aglutinação.

C) derivação	prefixal.

D) composição	por	justaposição.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a palavra destacada é uma 
conjunção	subordinativa	conformativa.	

A) “Autores	 como	 historiador	 búlgaro	 Tzvetan	
Todorov	 e	 o	 antropólogo	 francês	 François	
Laplantine	mostraram	 que	 a	 imagem	 do	 Brasil	
pelos	 missionários	 europeus	 no	 século	 16	 era	
ambivalente	[...].”

B)	 “Também	 é	 longa	 a	 história	 de	 como as 
autoridades	chinesas,	com	seus	erros	e	acertos,	
contornaram	suas	próprias	crises,	como	no	surto	
de	cólera	de	1949	e	a	varíola	em	1950.”

C) “Como	pontuaram	os	sinólogos	Arthur	Kleinman	
e	James	Watson,	no	livro	“Sars in China: prelude 
to pandemic?”,	 a	Sars	em	2003	provocou	uma	
das	 mais	 sérias	 crises	 de	 saúde	 de	 nossos	
tempos.”

D) “Um	 vídeo	 no	 Twitter	 mostrava	 uma	 cena	
grotesca	 de	 um	 jovem	 chinês	 comendo	 um	
pássaro	 vivo,	como a prova cabal de que era 
por	isso	que	o	vírus	se	espalha.”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PROCURADOR MUNICIPAL

QUESTÃO 11

Com	 relação	 aos	 direitos	 e	 garantias	 fundamentais	
previstos	na	Constituição	da	República	de	1988,	analise	
as	afirmativas	a	seguir.

I.	 Todos	podem	se	 reunir	pacificamente	em	 locais	
abertos	 ao	 público,	 desde	 que	 não	 frustrem	
outra reunião anteriormente convocada para o 
mesmo	 local	 e	obtenham	prévia	autorização	da	
autoridade competente. 

II.	 O	 princípio	 da	 igualdade	 autoriza	 o	 Estado	 a	
lançar	 mão	 de	 ações	 afirmativas	 que	 atingem	
grupos	 sociais	 determinados,	 atribuindo	 a	 eles	
vantagens,	de	modo	a	permitir-lhes	a	superação	
de	desigualdades.

III.	 No	 caso	 de	 iminente	 perigo	 público,	 o	 prefeito	
municipal	 poderá	 se	 valer	 da	 requisição,	 meio	
de	 intervenção	 legítima	 do	 poder	 público	 na	
propriedade	 particular,	 ato	 de	 império	 do	Poder	
Executivo.

IV.	 Desde	 a	 adesão	 do	 Brasil	 ao	 Pacto	 de	 São	
José	da	Costa	Rica,	esse	diploma	 internacional	
adquiriu status	 de	 emenda	 constitucional,	 dado	
seu	 caráter	 especial	 de	 proteção	 dos	 direitos	
humanos.

Estão	corretas	as	afirmativas	

A) I	e	II,	apenas.

B)	 II	e	III,	apenas.

C) III	e	IV,	apenas.	

D) I	e	IV,	apenas.	

QUESTÃO 12

Com	 relação	aos	direitos	dos	 trabalhadores	urbanos	e	
rurais	previstos	na	Constituição	da	República	de	1988,	
assinale a alternativa correta. 

A) É	permitida	 a	 realização	de	 trabalho	noturno	a	
menores	 de	 16	 anos	 de	 idade,	 desde	 que	 na	
condição	 de	 aprendiz,	 a	 partir	 de	 14	 anos	 de	
idade. 

B)	 A	jornada	de	12	horas	de	trabalho	por	36	horas	
de	descanso	afronta	a	norma	constitucional	que	
estabelece	a	duração	diária	do	trabalho	normal.

C) Considera-se	absoluta	a	proibição	de	diferença	
de	salários,	de	exercício	de	funções	e	de	critério	
de admissão por motivo de idade.

D) Empregadas	 gestantes	 contratadas	 a	 título	
precário,	independentemente	do	regime	jurídico	
de	trabalho,	têm	direito	à	licença-maternidade.

QUESTÃO 13

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir,	 referentes	 às	
competências	dos	municípios.

I.	 O	 pacto	 federativo	 brasileiro	 confere	 aos	
municípios	 a	 competência	 de	 suplementar	 a	
legislação	federal	e	a	estadual	no	que	couber.

II.	 São	reservadas	aos	municípios	as	competências	
que	não	lhes	sejam	vedadas	pela	Constituição	da	
República	de	1988.

III.	 Compete	 privativamente	 aos	municípios	 legislar	
sobre	a	organização	administrativa	da	Defensoria	
Pública	Municipal.

IV.	 Inclui-se	 na	 competência	 dos	 municípios	 a	
prestação	de	serviços	públicos	de	interesse	local,	
tais como o de transporte coletivo. 

São	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.	

B)	 I	e	IV,	apenas.

C) III	e	IV,	apenas.

D) II	e	III,	apenas.

QUESTÃO 14

Em	relação	à	Ordem	Econômica	e	Financeira,	assinale	a	
alternativa incorreta. 

A) Nos	termos	da	Constituição	Federal,	a	prestação	
de	serviços	públicos	sempre	será	feita	por	meio	
de	licitação.

B)	 O	 poder	 público	 municipal	 pode	 determinar	
a	 edificação	 compulsória	 para	 promover	 o	
adequado aproveitamento do solo urbano.

C) Os	 imóveis	 públicos	 não	 serão	 adquiridos	
por	 usucapião,	 salvo	 na	 hipótese	 de	 haver	
descumprimento	de	sua	função	social.

D) É inconstitucional a lei municipal que veda a 
instalação	 de	 estabelecimentos	 comerciais	 do	
mesmo	ramo	em	determinada	área.

QUESTÃO 15

Certo	município	brasileiro,	mirando	coibir	a	inadimplência	
fiscal	e	prestigiar	a	conduta	daqueles	que	pagam	em	dia	
seus	 tributos,	 estabeleceu	 multa	 punitiva	 em	 patamar	
correspondente ao décuplo do valor do imposto devido. 

Nessa	hipótese,	é	possível	afirmar:	

A) Houve	 violação	 do	 princípio	 constitucional	 da	
vedação	ao	confisco.

B)	 Houve	violação	do	princípio	da	reserva	legal	em	
matéria	tributária.

C) O	ato	é	legítimo,	por	se	adequar	à	capacidade	de	
autoadministração	do	município.

D) O	ato	é	legítimo,	inexistindo	relação	entre	o	valor	
do tributo e o da multa punitiva. 
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QUESTÃO 16

Em	relação	aos	agentes	públicos,	assinale	a	alternativa	
incorreta.

A) Segundo	 entendimento	 pacificado	 no	 âmbito	
do	STF,	o	direito	ao	auxílio-alimentação	não	se	
estende aos servidores inativos. 

B)	 A	Constituição	Federal	prevê	a	possibilidade	de	
o	servidor	estável	perder	o	cargo,	como	medida	
para	contenção	de	despesa	com	pessoal.	

C) É	 indevida	 a	 devolução	 ao	 erário	 de	 valores	
recebidos	 de	 boa-fé,	 por	 servidor	 público,	 em	
decorrência de erro administrativo operacional.

D) Permite-se	 a	 incorporação	 de	 vantagens	
vinculadas	ao	exercício	de	cargo	em	comissão	à	
remuneração	do	cargo	efetivo.	

QUESTÃO 17

João	 sofreu	 acidente	 de	motocicleta	 após	 cair	 em	 um	
buraco	 que	 se	 encontrava	 aberto	 na	 rua	 há	 mais	 de	
seis	 meses.	 Internado	 às	 pressas	 em	 hospital	 local,	
não	resistiu	aos	ferimentos	e	faleceu.	Os	filhos	de	João	
ajuizaram	 ação	 civil	 contra	 o	 município,	 pleiteando	
vultosa	quantia	a	título	de	indenização.	

Diante	do	ocorrido,	é	correto	afirmar:

A) Presumidos	o	dano	e	a	culpa,	a	responsabilidade	
civil	 do	 município	 não	 dependerá	 sequer	 da	
demonstração	 do	 nexo	 de	 causalidade	 entre	 a	
demora	no	reparo	do	asfalto	e	a	morte	de	João.	

B)	 Resta	 afastada	 a	 responsabilidade	 civil	 do	
município,	 na	 medida	 em	 que,	 vivenciando	 o	
ente	 federativo	 situação	 de	 notória	 restrição	
orçamentária,	 incide	 na	 hipótese	 a	 chamada	
cláusula	de	reserva	do	possível.	

C) Resta	 afastada	 a	 responsabilidade	 civil	 do	
município,	uma	vez	que	a	ação	civil	deveria	ter	
sido	 ajuizada	 em	 face	 da	 empresa	 fabricante	
da	motocicleta,	que	 forneceu	produto	 impróprio	
para	utilização.	

D) A	 responsabilidade	 civil	 do	 município	 será	
objetiva,	caso	demonstrado	nexo	causal	entre	o	
dano	e	a	omissão	administrativa	e	o	dever	legal	
específico	 do	município	 de	 agir	 para	 impedir	 o	
evento danoso.

QUESTÃO 18

A	 contratação	 direta	 de	 advogado	 pela	 administração	
pública	municipal,	sem	licitação,

A) não	é	contemplada	pela	legislação	que	disciplina	
as	 licitações	 no	 âmbito	 dos	 estados	 e	 dos	
municípios.	

B)	 depende	 da	 inexistência	 de	 órgão	 que	
desempenhe atividade de assessoramento 
jurídico	do	município.	

C) deve	 ser	 justificada	 com	 indicação	 da	 notória	
especialização	 do	 prestador	 de	 serviço	 e	 a	
singularidade	deste.

D) depende	da	comprovação	de	que	o	contratado	
detém	reputação	ético-profissional	ilibada.

QUESTÃO 19

No	que	concerne	aos	contratos,	analise	as	afirmativas	
a	seguir.

I. Não podem ser comprados pelos servidores 
públicos	 os	 bens	 da	 pessoa	 jurídica	 a	 que	
servirem,	ainda	que	em	hasta	pública.

II.	 Não	 obstante	 a	 aquisição	 do	 bem	 se	 tenha	
realizado	em	hasta	pública,	o	alienante	responde	
pela	evicção	nos	contratos	onerosos.

III.	 A	compra	e	venda,	quando	pura,	considerar-se-á	 
obrigatória	 e	 perfeita,	 desde	 que	 as	 partes	
acordarem	no	objeto	e	no	preço.

IV.	 O	vendedor	somente	poderá	executar	a	cláusula	
de	reserva	de	domínio	após	constituir	o	comprador	
em mora.

São	corretas	as	afirmativas

A) I,	II,	III	e	IV.
B)	 I	e	III,	apenas.
C) II	e	IV,	apenas.
D) II	e	III,	apenas.	

QUESTÃO 20

Com	relação	à	prescrição	e	à	decadência	no	Direito	Civil,	
assinale a alternativa correta.

A) Não	 corre	 a	 prescrição	 contra	 as	 pessoas	
ausentes	 do	 Brasil	 em	 serviço	 público	 dos	
municípios.

B)	 Nos	 termos	 da	 lei,	 despacho	 judicial	 poderá	
interromper	a	prescrição	mais	de	uma	vez.

C) A	 renúncia	 da	 decadência	 fixada	 em	 lei	 pode	
ser	expressa	ou	tácita,	e	só	valerá	depois	que	a	
decadência se consumar.

D) Violado	o	direito,	nasce	para	o	titular	a	pretensão,	
a	qual	se	extingue	pela	decadência.	

QUESTÃO 21

Analise	as	seguintes	afirmativas	referentes	aos	direitos	
reais.

I.	 Nos	 termos	 da	 lei,	 o	 possuidor	 com	 justo	 título	
tem	por	si	a	presunção	de	posse	justa,	salvo	se	
deixar	de	satisfazer	os	ônus	fiscais.	

II.	 A	 inexistência	 de	 registro	 imobiliário	 do	 bem	
objeto	 de	 ação	 de	 usucapião	 gera	 presunção	
relativa	de	que	o	imóvel	é	público.

III.	 O	 imóvel	 urbano	 abandonado	 pelo	 proprietário	
poderá	ser	arrecadado,	como	bem	vago,	e	passar	
à	propriedade	do	município.	

IV.	 Somente	se	adquirem	com	a	tradição	os	direitos	
reais	 sobre	 coisas	móveis,	 quando	 constituídos	
ou transmitidos por atos entre vivos.

São	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.	
B)	 I	e	IV,	apenas.
C) III	e	IV,	apenas.
D) II	e	III,	apenas.
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QUESTÃO 22

João	 Paulo	 ajuizou	 ação	 indenizatória	 em	 face	 do	
Município	de	Ubá.	Na	fase	instrutória,	postulou	a	produção	
de	prova	pericial.	Após	o	deferimento	e	a	produção	da	
prova	requerida,	João	Paulo	foi	intimado	e	constatou	que	
a	conclusão	do	laudo	era	favorável	ao	Município	de	Ubá.	
Assim	 sendo,	 postulou	 o	 desentranhamento	 do	 laudo	
pericial,	sob	o	argumento	de	que	a	prova	produzida	fica	
na	esfera	de	disposição	daquele	que	a	providenciou.	

Nesta	hipótese,

A) o	 pedido	 deve	 ser	 indeferido,	 em	 razão	 do	
princípio	da	aquisição	processual.

B)	 o	pedido	deve	ser	deferido,	em	razão	do	princípio	
da	cooperação	processual.	

C) o	 pedido	 deve	 ser	 indeferido,	 em	 razão	 do	
princípio	da	consequencialidade.

D) o	pedido	deve	ser	deferido,	em	razão	do	princípio	
da	boa-fé	objetiva.

QUESTÃO 23

Sobre	a	execução	fiscal,	assinale	a	alternativa	correta.

A) Em	ações	de	execução	fiscal,	a	falta	de	indicação	
do	CPF	ou	do	CNPJ	da	parte	executada	conduz	
ao	indeferimento	da	petição	inicial.	

B)	 A	 exceção	 de	 pré-executividade	 pode	 ser	
utilizada	para	discutir	matérias	de	ordem	pública	
na	execução	fiscal,	 tais	 como	as	condições	da	
ação.	

C) A	 competência	 para	 processar	 e	 julgar	 a	
execução	 da	 dívida	 ativa	 da	 Fazenda	 Pública	
não	exclui	a	da	falência	e	a	da	liquidação.	

D) O	direito	da	Fazenda	Pública	de	produzir	provas	
no	curso	do	processo	depende	da	formulação	de	
requerimento	específico	na	petição	inicial.

QUESTÃO 24

O	 acórdão	 que	 adota	 como	 razão	 de	 decidir	 os	
fundamentos	 fáticos	e	 jurídicos	contidos	no	parecer	da	
Procuradoria	de	Justiça	

A) viola,	 conforme	 a	 jurisprudência	 do	 STF,	 	 o	
princípio	 constitucional	 segundo	 o	 qual	 todos	
os	 julgamentos	dos	órgãos	do	Poder	Judiciário	
serão	 públicos,	 e	 fundamentadas	 todas	 as	
decisões.

B)	 é	nulo,	eis	que	o	juiz	não	pode	decidir,	em	grau	
algum	de	 jurisdição,	 com	base	em	 fundamento	
a	respeito	do	qual	não	se	tenha	dado	às	partes	
oportunidade	de	se	manifestar.

C) considera-se	adequado	ao	ordenamento	jurídico,	
pois	se	reputa	fundamentada	a	decisão	baseada	
em	outras	manifestações	existentes	nos	autos,	
cujo	 teor	 indique	 os	 motivos	 justificadores	 do	
acórdão.	

D) depende	 de	 integração,	 pois,	 nos	 termos	
do	 CPC,	 não	 se	 considera	 fundamentada	 a	
decisão	 judicial	 que	se	 limitar	à	 reprodução	de	
manifestações	constantes	no	processo.

QUESTÃO 25

No	que	tange	às	regras	previstas	no	Código	de	Processo	
Civil	para	comunicação	dos	atos	processuais,	analise	as	
afirmativas	a	seguir.

I.	 A	 Advocacia	 Pública	 e	 o	 Ministério	 Público	
considerar-se-ão	intimados	em	audiência	quando	
nesta	for	proferida	a	decisão.

II.	 A	 citação	 dos	Municípios	 e	 de	 suas	 autarquias	
e	 fundações	 públicas	 será	 realizada	 perante	 a	
Prefeitura	Municipal.

III.	 O	 réu	 será	 considerado	 em	 local	 ignorado	 ou	
incerto,	para	fins	de	citação	por	edital,	mediante	
afirmação	do	autor.	

IV.	 As	 manifestações	 processuais	 do	 Município	
serão	precedidas	de	sua	intimação	pessoal,	feita	
por	carga,	remessa	ou	meio	eletrônico.

Nesse	contexto,	pode-se	afirmar:	

A) Estão	corretas	as	afirmativas	I	e	IV	apenas.

B)	 Estão	incorretas	as	afirmativas	I	e	IV	apenas.

C) Todas	as	afirmativas	estão	corretas.	

D) Todas	as	afirmativas	estão	incorretas.	

QUESTÃO 26

Analise	as	afirmativas	a	seguir	referentes	aos	impostos	
municipais.

I.	 É	tributável	mediante	ISSQn	a	locação	de	veículos	
automotores,	eis	que	esse	tributo	municipal	pode	
incidir	 tanto	 sobre	 obrigações	 de	 fazer	 quanto	
sobre	obrigações	de	dar	ou	de	entregar.

II.	 O	 imóvel	 pertencente	 a	 entidade	 sindical	 de	
trabalhadores,	quando	alugado	a	terceiros,	deixa	
de	 ser	 imune	 ao	 IPTU,	 independentemente	 da	
destinação	do	valor	dos	aluguéis.	

III.	 A	 incidência	 do	 IPTU	 sobre	 imóvel	 situado	 em	
área	considerada	pela	lei	local	como	urbanizável	
está	 condicionada	 à	 existência	 de	 sistema	 de	
esgotos	 sanitários	 e	 de	 rede	 de	 iluminação	
pública.

IV. É vedada a incidência de ISSQn sobre o valor dos 
serviços	 de	 assistência	 médica	 e	 congêneres,	
excluindo-se	as	refeições,	os	medicamentos	e	as	
diárias	hospitalares.

Nesse	contexto,	pode-se	afirmar:	

A) Estão	corretas	as	afirmativas	I	e	III	apenas.

B)	 Estão	incorretas	as	afirmativas	I	e	III	apenas.

C) Todas	as	afirmativas	estão	corretas.	

D) Todas	as	afirmativas	estão	incorretas.	
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QUESTÃO 27

A	entrega	de	declaração	pelo	contribuinte	reconhecendo	
débito	de	ISSQn	constitui	o	crédito	tributário

A) dispensado qualquer outro procedimento a ser 
deflagrado	pelo	fisco.

B)	 havendo	 instauração	 de	 procedimento	
administrativo	fiscal.

C) mediante	 notificação	 prévia	 do	 sujeito	 passivo	
pela	autoridade	fiscal.

D) após	lançamento	expresso	do	crédito	declarado	
e	não	pago.

QUESTÃO 28

Em	relação	à	obrigação	tributária,	assinale	a	alternativa	
correta.

A) A	legislação	brasileira	permite	que	uma	criança	
de	dois	anos	de	idade	possa	figurar	como	sujeito	
passivo	da	obrigação	tributária.	

B)	 Em	 regra,	 a	 ausência	 de	 dolo	 ou	 de	má-fé	 do	
agente	 afasta	 a	 responsabilidade	por	 infrações	
da	legislação	tributária.	

C) A	 denúncia	 apresentada	 pelo	 devedor	 após	 o	
início	de	medida	fiscalizatória,	 relacionada	com	
a	infração,	exclui	a	responsabilidade.		

D) As	 convenções	 privadas	 referentes	 ao	
pagamento	 de	 IPTU,	 salvo	 exceções	 legais,	
produzem	efeito	contra	a	Fazenda	Pública.

QUESTÃO 29

Com	 relação	 ao	 salário	 e	 à	 remuneração,	 assinale	 a	
alternativa correta.

A) Conforme	 dispõe	 a	 CLT,	 o	 pagamento	 de	
comissões	 e	 percentagens	 é	 exigível	 somente	
depois	de	ultimada	a	transação	a	que	se	refere.

B)	 Os	valores	pagos	a	título	de	auxílio-alimentação	
integram	 a	 remuneração	 do	 empregado	 e	 se	
incorporam ao contrato de trabalho.

C) A	 lei	 restringe	 o	 conceito	 de	 gorjeta,	 parcela	
de	 natureza	 remuneratória,	 à	 importância	
espontaneamente dada pelo cliente ao 
empregado.	

D) Integram	o	salário	as	prestações	in natura que a 
empresa	fornecer	habitualmente	ao	empregado,	
como	vestuário	e	bebidas	alcoólicas.	

QUESTÃO 30

Analise	as	afirmativas	a	seguir,	 referentes	ao	processo	
judiciário	do	trabalho.

I.	 Mesmo	 que	 beneficiária	 da	 justiça	 gratuita,	 
a	 parte	 sucumbente	 na	 pretensão	 objeto	 da	
perícia	 será	 responsável	 pelo	 pagamento	 dos	
honorários	periciais.

II.	 Tratando-se	 de	 empregado	 que	 não	 tenha	
obtido	o	benefício	da	justiça	gratuita,	o	sindicato	
que	 houver	 intervindo	 no	 processo	 responderá	
solidariamente	 pelo	 pagamento	 das	 custas	
devidas.

III.	 A	CLT	permite	que,	nas	hipóteses	de	realização	de	
trabalhos	 periciais	 excepcionalmente	 onerosos,	
o	juízo	exija	adiantamento	de	valores	pela	parte	
que	requereu	a	produção	da	prova.	

IV.	 A	 assistência	 por	 advogado	 é	 obrigatória	 nos	
dissídios	coletivos,	quando	o	interessado	não	puder	 
fazer-se	representar	por	intermédio	do	sindicato.

São	corretas	as	afirmativas

A) I	e	II,	apenas.	

B)	 I	e	IV,	apenas.

C) III	e	IV,	apenas.

D) II	e	III,	apenas.	
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