
 

 
 

 

 

 

PROCURADOR JURÍDICO DO 
LEGISLATIVO 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 

C
A

D
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N
O
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E 
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ES
 

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 
 
 01 (um) Caderno destinado à transcrição da Peça 
Prático- Profissional. 
 

 
2. TEMPO 
 
 04 (quatro) horas é o tempo disponível para realização 
da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O Primo Basílio – Capítulo II (trecho) 

                                                Eça de Queiroz 

        Aos domingos à noite havia em casa de 

Jorge uma pequena reunião, uma cavaqueira, 

na sala, em redor do velho candeeiro de 

porcelana cor-de-rosa. Vinham apenas os 

íntimos. O "Engenheiro", como se dizia na rua, 

vivia muito ao seu canto, sem visitas. Tomava-

se chá, palrava-se. Era um pouco à estudante. 

Luísa fazia croché, Jorge cachimbava. 

        O primeiro a chegar era Julião Zuzarte, 

um parente muito afastado de Jorge e seu 

antigo condiscípulo nos primeiros anos da 

Politécnica. Era um homem seco e nervoso, 

com lunetas azuis, os cabelos compridos 

caídos sobre a gola. Tinha o curso de cirurgião 

da Escola. Muito inteligente, estudava 

desesperadamente, mas, como ele dizia, era um 

tumba. Aos trinta anos, pobre, com dívidas, 

sem clientela, começava a estar farto do seu 

quarto andar na Baixa, dos seus jantares de 

doze vinténs, do seu paletó coçado de 

alamares; e entalado na sua vida mesquinha, 

via os outros, os medíocres, os superficiais, 

furar, subir, instalar-se à larga na prosperidade! 

"Falta de chance", dizia. Podia ter aceitado um 

partido da Câmara numa vila da província, 

com pulso livre, ter uma casa sua, a sua criação 

no quintal. Mas tinha um orgulho resistente, 

muita fé nas suas faculdades, na sua ciência, e 

não se queria ir enterrar numa terriola 

adormecida e lúgubre, com três ruas onde os 

porcos fossam. Toda a província o aterrava: 

via-se lá obscuro, jogando a manilha na 

Assembleia, morrendo de caquexia. Por isso 

não "arredava pé"; e esperava, com a 

tenacidade do plebeu sôfrego, uma clientela 

rica, uma cadeira na Escola, um cupê para as 

visitas, uma mulher loura com dote. Tinha 

certeza do seu direito a estas felicidades, e 

como elas tardavam a chegar ia-se tornando 

despeitado e amargo; andava amuado com a 

vida; cada dia se prolongavam mais os seus 

silêncios hostis, roendo as unhas; e, nos dias 

melhores, não cessava de ter ditos secos, 

tiradas azedadas – em que a sua voz 

desagradável caía como um gume gelado. 

Luísa não gostava dele: achava-lhe um ar 

nordeste detestava o seu tom de pedagogo, os 

reflexos negros da luneta, as calças curtas que 

mostravam o elástico roto das botas. Mas 

disfarçava, sorria-lhe, porque Jorge admirava-

o, dizia sempre dele: "Tem muito espírito! Tem 

muito talento! Grande homem!" 

Como vinha mais cedo ia à sala de jantar, 

tomava a sua chávena de café; e tinha sempre 

um olhar de lado para as pratas do aparador e 

para as toaletes frescas de Luísa. Aquele 

parente, um medíocre, que vivia 

confortavelmente, bem casado, com a carne 

contente, estimado no ministério, com alguns 

contos de réis em inscrições – parecia-lhe uma 

injustiça e pesava-lhe como uma humilhação. 

Mas afetava estimá-lo; ia sempre às noites, aos 

domingos; escondia então as suas 

preocupações, cavaqueava, tinha pilhérias – 

metendo a cada momento os dedos pelos seus 

cabelos compridos, secos e cheios de caspa. 

Às nove horas, ordinariamente, entrava D. 

Felicidade de Noronha. Vinha logo da porta 

com os braços estendidos, o seu bom sorriso 

dilatado. Tinha cinquenta anos, era muito 

nutrida, e, como sofria de dispepsia e de gases, 

àquela hora não se podia espartilhar e as suas 

formas transbordavam. Já se viam alguns fios 

brancos nos seus cabelos levemente anelados, 

mas a cara era lisa e redonda, cheia, de uma 

alvura baça e mole de freira; nos olhos 

papudos, com a pele já engelhada em redor, 

luzia uma pupila negra e úmida, muito móbil; 

e aos cantos da boca uns pelos de buço 

pareciam traços leves e circunflexos de uma 

pena muito fina. Fora a íntima amiga da mãe 

de Luísa, e tomara aquele hábito de vir ver a 

pequena aos domingos. Era fidalga, dos 

Noronhas de Redondela, bastante aparentada 

em Lisboa, um pouco devota, muito da 

Encarnação. 
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Mal entrava, ao pôr um beijo muito cantado na 

face de Luísa, perguntava-lhe baixo, com 

inquietação: 

        — Vem? 

        — O Conselheiro? Vem. 

        Luísa sabia-o. Porque o Conselheiro, o 

Conselheiro Acácio, nunca vinha aos "chás de 

D. Luísa", como ele dizia, sem ter ido na 

véspera ao Ministério das Obras Públicas 

procurar Jorge, declarar-lhe com gravidade, 

curvando um pouco a sua alta estatura: 

        — Jorge, meu amigo, amanhã lá irei pedir 

à sua boa esposa a minha chávena de chá. 

        Ordinariamente acrescentava: 

        — E os seus valiosos trabalhos 

progridem? Ainda bem! Se vir o ministro, os 

meus respeitos a Sua Excelência. Os meus 

respeitos a esse formoso talento! 

        E saía pisando com solenidade os 

corredores enxovalhados. 

   Havia cinco anos que D. Felicidade o amava. 

Em casa de Jorge riam-se um pouco com 

aquela chama. Luísa dizia: "Ora! E uma 

caturrice dela!" Viam-na corada e nutrida, e 

não suspeitavam que aquele sentimento 

concentrado, irritado semanalmente, 

queimando em silêncio, a ia devastando como 

uma doença e desmoralizando como um vício. 

Todos os seus ardores até aí tinham sido 

inutilizados. Amara um oficial de lanceiros que 

morrera, e apenas conservava o seu 

daguerreótipo. Depois apaixonara-se muito 

ocultamente por um rapaz padeiro, da 

vizinhança, e vira-o casar. Dera-se então toda 

a um cão, o Bilro; uma criada despedida deu-

lhe por vingança rolha cozida; o Bilro 

rebentou, e tinha-o agora empalhado na sala de 

jantar. A pessoa do Conselheiro viera de 

repente, um dia, pegar fogo àqueles desejos, 

sobrepostos como combustíveis antigos.  

 

    

QUESTÃO 01 

Sobre o trecho, acima, retirado da obra “O 

Primo Basílio”, de Eça de Queiroz, é correto 

afirmar que: 

I - o excerto trata de uma congregação que 

ocorria, na casa do “engenheiro” Jorge.  

II – Quando ia à casa de Jorge, Julião Zuzarte 

sentia-se humilhado por ver seu primo em uma 

vida estável, enquanto ele, apesar de sua 

profissão, vivia dificuldades.  

III – A trama está concentrada em Lisboa, e 

retrata a vida caricata da aristocracia lisboeta.  

IV – O foco narrativo aparece em terceira 

pessoa, e revela um narrador onisciente.  

 

(A) Apenas I e II estão corretas.  

(B) Apenas II e III estão corretas.  

(C) Apenas III e IV estão corretas.  

(D) Apenas I, II e IV estão corretas.  

(E) Apenas II, III e IV estão corretas.  

QUESTÃO 02 

Sobre os personagens do texto apresentados, é 

correto afirmar que: 

I – Apesar de sua inteligência, Julião Zuzarte 

não consegue alcançar reconhecimento em sua 

profissão, por isso se torna invejoso e amargo.  

II – Jorge era um homem respeitado, 

socialmente, ao contrário de seu primo Julião.  

III -  D. Felicidade era mulher frustrada na vida 

amorosa, mas,  à revelia dessas frustrações, 

nutria em silêncio um amor pelo Conselheiro 

Acácio que consumia sua vivacidade.  

 

(A) Apenas I está correta.  

(B) Apenas II está correta.  

(C) Apenas III está correta.  

(D) I, II e III estão corretas.  

(E) I, II e III estão incorretas.  
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QUESTÃO 03 

“Luísa não gostava dele: achava-lhe um ar 

nordeste, detestava o seu tom de pedagogo...”,  

Pela leitura do excerto, acima, podemos inferir 

que NÃO se enquadra como uma característica 

de Julião, segundo a visão de Luísa:  

 

(A) Inócuo.  

(B) Arrogante.  

(C) Pernóstico.  

(D) Pedante.  

(E) Presunçoso.  

 

QUESTÃO 04 

No trecho “Por isso não "arredava pé"; e 

esperava, com a tenacidade do plebeu sôfrego 

(...)”, a palavra em destaque estabelece relação 

de sinonímia com: 

 

(A) Sofredor.  

(B) Apático.  

(C) Mórbido.  

(D) Ignóbil.  

(E) Ansioso.  

 

QUESTÃO 05 

 No trecho “O "Engenheiro", como se dizia na 

rua, vivia muito ao seu canto (...)”, o uso das 

vírgulas dá-se com qual das seguintes 

finalidades?  

 

(A) Separar um vocativo.  

(B) Separar aposto explicativo.  

(C) Separar conjunção adversativa.  

(D) Isolar anacoluto.  

(E) Separar oração subordinada adjetiva 

explicativa.  

 

QUESTÃO 06 

No trecho “Viam-na corada e nutrida, e não 

suspeitavam que aquele sentimento (...)”, no 

que tange à colocação pronominal, temos:  

(A) Correto uso de próclise, pois o verbo inicia 

a oração.  

(B) Correto uso de ênclise, pois o verbo inicia 

a oração. 

(C) Incorreto uso de ênclise, pois o verbo inicia 

a oração.  

(D) Incorreto uso de próclise, pois o verbo 

inicia a oração.  

(E) Uso facultativo de ênclise.  

QUESTÃO 07 

“Porque a vida, a vida, a vida, 

a vida só é possível 

reinventada.” 

No excerto, acima, retirado do poema 

“Reinvenção”, de Cecília Meireles, a palavra 

em destaque tem sua formação pelo processo 

de: 

(A) Derivação prefixal.  

(B) Derivação parassintética.  

(C) Derivação prefixal e sufixal.  

(D) Derivação sufixal. 

(E) Composição por justaposição.  

QUESTÃO 08 

No que tange à gramática culta da língua 

portuguesa, podemos afirmar que: 

I – Em “David está apto para desenvolver seu 

trabalho.” há erro de regência nominal. 

II -   Em “Vamos ao Maracanã assistir o jogo 

do Fluminense.” há erro de regência verbal. 

III – Em “Que bonita pintura e poema!” há 

correta concordância nominal.  

IV – Em “Alugam-se apartamentos 

mobiliados” há correta concordância verbal.  

(A) Apenas I e II estão corretas. 

(B) Apenas II e III estão corretas.  

(C) Apenas III e IV estão corretas.  

(D) Apenas I, II e III estão corretas.  

(E) Apenas II e IV estão corretas.  
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QUESTÃO 09 

Analise os itens, a seguir, e responda: 

I – Sessão possui o significado de reunião, 

encontro, espaço de tempo. 

II – Seção – significa parte, divisão, 

departamento. 

III – Cessão – significa ceder, ou seja, ato ou 

efeito de renunciar. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) I, II e III estão corretos.  

(E) I, II e III estão incorretos.  

 

QUESTÃO 10 

 

Há incorreto uso da crase em: 

 

(A) Semana que vem, voltaremos àquele 

restaurante.  

(B) Henrique veste roupas à Luís XV.  

(C) A pintura de João está igual à do 

Guilherme.  

(D) Prefiro vinho à cerveja.  

(E) A reunião está marcada para às 15h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA E RACCOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Abaixo, estão expostas a quantidade de livros 

que Júlio e seus quatro irmãos possuem. Daí, a 

média aritmética da quantidade de livros que 

eles possuem, é: 

Pessoas Quantidade de livros 

Júlio 7 

Sara 12 

Silvio 9 

Carla 5 

Dara 7 

 

(A) 6. 

(B) 7. 

(C) 8. 

(D) 9. 

(E) 10. 

QUESTÃO 12 

Para encapar um livro, uma menina utilizou 85 

cm de plástico. Caso ela queira encapar seis 

livros desse mesmo tamanho e modelo, 

quantos centímetros de plástico serão 

necessários: 

(A) 535 cm. 

(B) 510 cm. 

(C) 605 cm. 

(D) 635 cm. 

(E) 670 cm. 

QUESTÃO 13 

João disse que comeu trinta uvas pequenas, já 

Alice disse que comeu 20% a mais dessa 

quantidade. Então, a quantidade de uva que 

Alice comeu, é: 

(A) 50 uvas. 

(B) 48 uvas. 

(C) 44 uvas. 

(D) 40 uvas. 

(E) 36 uvas. 
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QUESTÃO 14 

Qual a área de um triângulo onde sua base 

mede 9,2 m e altura 4,8 m: 

(A) 19,33 𝑚2. 

(B) 22,08 𝑚2.  

(C) 38,66 𝑚2. 

(D) 44,16 𝑚2. 

(E) 56,10 𝑚2. 

QUESTÃO 15 

Por quanto tempo um capital de R$ 92 000,00 

deverá ser aplicado, no regime de juros 

simples, a uma taxa de 2% ao mês, a fim de 

render R$ 29 440,00 de juro: 

(A) dois anos. 

(B) um ano e nove meses. 

(C) um ano e quatro meses. 

(D) um ano. 

(E) oito meses. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

Em relação aos atalhos, no Windows, responda 

abaixo qual o atalho referente à função de 

mostrar as propriedades do item selecionado. 

(A) Alt+F2. 

(B) F5. 

(C) Ctrl+Shift+Esc. 

(D) Shift+F10. 

(E) Alt+Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 17 

Marque V para verdadeiro e F para falso sobre 

atalhos. 

I. Ctrl+Y serve para refazer uma 

ação. 

II. Ctrl+Seta para a direita move um 

item para a lixeira. 

III. Alt+F4 fecha a janela que está 

aberta. 

IV. Ctrl+V e Shift+Insert são iguais. 

V. Ctrl+X e Ctrl+Insert são iguais. 

(A) V – F – V – V – F. 

(B) F – F – V – V – V. 

(C) V – F – V – F – F. 

(D) F – V – F – V – F. 

(E) V – V – F – F – V. 

QUESTÃO 18 

Um software é um serviço computacional 

utilizado para realizar ações nos sistemas de 

computadores. Ou seja: Um software é todo 

programa presente nos diversos dispositivos 

(computadores, celulares, televisores, entre 

outros). Considerando a temática, não se 

enquadra como Software: 

(A) Android. 

(B) iOS. 

(C) Microsoft Word. 

(D) Alexa. 

(E) Webcam. 

QUESTÃO 19 

Complete a lacuna com a informação correta. 

“__________ é muito mais do que uma forma 

de acessar páginas da Internet. Embora 

pareçam ser apenas uma ferramenta básica, os 

endereços de páginas guardam informações 

importantes, sendo cada vez mais usados na 

personalização de conteúdos em redes sociais, 

e até mesmo para dar golpes na web.” 

(A) O broadcast. 

(B) O array. 

(C) A LAN. 

(D) A URL. 

(E) O Backbone. 
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QUESTÃO 20 

Observe a imagem, abaixo, e responda que item do Windows ela representa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Barra de menus. 

(B) Menus tab. 

(C) Menu Iniciar. 

(D) Menu de contexto. 

(E) Botões de menu. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Nos termos da Constituição Federal, é da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

(A) Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso 

Nacional, dentro de sessenta dias, após a abertura da sessão legislativa. 

(B) Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a 

ausência exceder a quinze dias. 

(C) Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. 

(D) Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 

cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

(E) Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 

QUESTÃO 22 

Considerando-se a Constituição Federal, são objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, EXCETO: 

(A) Defesa da paz. 

(B) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

(C) Concessão de asilo político. 

(D) Garantir o desenvolvimento nacional. 

(E) Prevalência dos direitos humanos. 
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QUESTÃO 23 

O writ constitucional adequado para proteger o direito à obtenção de certidões negadas sem 

justificativa pelo Poder Público, com a finalidade de esclarecer situações de interesse pessoal, é 

(A) O mandado de segurança. 

(B) O mandado de injunção. 

(C) a ação popular. 

(D) o habeas data. 

(E) o habeas corpus. 

 

QUESTÃO 24 

De acordo com o que estabelece a Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), a licitação será 

inexigível, no caso em que se tratar: 

(A) Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras 

e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. 

(B) Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos 

exigidos. 

(C) Justificativa de preço. 

(D) Autorização da autoridade competente. 

(E) Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. 

 

QUESTÃO 25 

Ao deferir a inicial da Ação de Improbidade, segundo a Lei nº 14.230/2021, os réus da relação 

processual deverão apresentar contestação em: 

(A) 15 dias. 

(B)  20 dias. 

(C) 30 dias. 

(D) 05 dias. 

(E) 10 dias. 

 

QUESTÃO 26 

Qual o nome do tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte? 

(A) Contribuição Social. 

(B) Empréstimo Compulsório. 

(C) Contribuição de Melhoria. 

(D) Taxa. 

(E) Imposto. 
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QUESTÃO 27 

Em conformidade com a Lei nº 5.172 de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 

institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, são hipóteses em 

que se suspende a exigibilidade do crédito tributário, EXCETO 

(A) O depósito do seu montante integral. 

(B) A concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

(C) A decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que 

não mais possa ser objeto de ação anulatória. 

(D) O parcelamento. 

(E) Moratória. 

 

QUESTÃO 28 

A Lei do Orçamento (Lei 4.320/64) conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar 

a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de 

unidade universalidade e anualidade. Integrará a Lei de Orçamento de acordo com o art. 2º, §1º da 

Lei 4.320/64: 

 

(A) Orçamento da câmara de vereadores dos municípios discriminados 

(B) Previsão orçamentária da União por divisão de ministério 

(C) Previsão orçamentária dos Estados Federados de acordo com as secretarias  

(D) Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação 

(E) Previsão orçamentária da União independente de divisão por ministério 

 

QUESTÃO 29 

Para o apuramento da despesa total com pessoal dos Entes da Federação, deve ser considerado o 

somatório dos gastos: 

(A) Com inativos e pensionistas. 

(B) Com ativos, inativos e pensionistas. 

(C) Com ativos e pensionistas. 

(D) Com ativos e inativos. 

(E) Com ativos. 
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QUESTÃO 30 

A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada necessita: 

(A) Prova do direito autoral. 

(B) Excesso do direito de defesa. 

(C) Prestação de caução real ou fidejussória, se a parte não for hipossuficiente. 

(D) Imprescindibilidade de justificativa posterior. 

(E) Reversibilidade da decisão. 

 

QUESTÃO 31 

Conforme o Código de Processo Civil, será inepta a petição inicial, caso: 

(A) Faltar-lhe pedido ou causa de pedir. 

(B) O autor carecer de interesse processual. 

(C) A parte for, manifestamente, ilegítima. 

(D) Necessitar de pedido de citação do réu. 

(E) O pedido for, juridicamente, impossível. 

 

QUESTÃO 32 

De acordo com o CPC/2015, o processo será extinto, sem a resolução do mérito, na hipótese em que: 

(A) Decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição 

(B) Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. 

(C) Homologar a transação. 

(D) Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 

(E) Homologar a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 

 

QUESTÃO 33 

A respeito da ação popular, é correto afirmar que: 

(A) A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento 

que a ele corresponda.  

(B) Consideram-se patrimônio público, os bens e direitos de valor pecuniário, histórico, cultural e 

turístico. 

(C) Não há previsão de pagamento de custas na ação popular 

(D) Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, as certidões e informações que 

julgar necessárias, sem necessitar indicar a finalidade das mesmas. 

(E) Da sentença que julgar procedente a ação popular caberá apelação, com efeito meramente 

devolutivo. 
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QUESTÃO 34 

No tocante à ação popular e da ação civil pública, assinale a opção correta: 

(A) É cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições 

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

institucional cujos beneficiários podem ser, individualmente, determinados. 

(B) Pessoa jurídica pode propor ação popular. 

(C) O Ministério Público não tem legitimidade para propor ação civil pública. 

(D) É constitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos 

limites da competência territorial de seu órgão prolator. 

(E) O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. 

 

QUESTÃO 35 

O direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado pode ser classificado como um direito: 

(A) Coletivo em sentido restrito. 

(B) Individual homogêneo. 

(C) Fundamental de natureza apenas individual. 

(D) Privado e disponível. 

(E) Difuso. 

 

QUESTÃO 36 

Correlacionado ao crime de peculato-desvio, é certo asseverar que: 

(A) se concretiza no momento em que o agente manifesta o intento de desviar a coisa. 

(B) a obtenção de proveito próprio é requisito para consumar o delito.  

(C) a obtenção de proveito alheio é requisito para consumar o delito. 

(D) o mero proveito econômico não é suficiente para tipificar o crime. 

(E) o agente age no sentido de inverter a posse da coisa. 

 

QUESTÃO 37 

De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa que, corretamente, contenha um crime contra a 

administração pública que admite modalidade culposa. 

(A) Corrupção passiva. 

(B) Advocacia Administrativa. 

(C) Peculato. 

(D) Prevaricação. 

(E) Concussão. 
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QUESTÃO 38 

No tocante aos crimes contra o patrimônio, previstos, no Código Penal, assinale a alternativa correta. 

(A) O emprego de arma branca ou de fogo é causa de aumento do crime de roubo. 

(B) O crime de dano admite a modalidade culposa. 

(C) O furto mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, é punido 

de forma qualificada, com pena idêntica às demais hipóteses qualificadoras. 

(D) São crimes de ação penal pública condicionada à representação o furto de coisa comum, o de 

dano e o de estelionato. 

(E) No crime de estelionato, ainda que primário o agente e de pequeno valor o prejuízo, por expressa 

vedação legal, não se aplica a redução da pena prevista para o crime de furto. 

 

QUESTÃO 39 

Com relação a Lei Orgânica do Município de Embu-Guaçu, é correto afirmar que: 

(A) São símbolos do Município: o Brasão de Espadas e o Hino. 

(B) O plano diretor deverá considerar a área urbana do território municipal. 

(C) Perderá o mandato o Vereador que fixar residência no município em que foi eleito. 

(D) O plano diretor deverá considerar a totalidade do território municipal. 

(E) Perderá o mandato o Vereador que sofrer condenação em sentença criminal mesmo que ainda não 

tenha sido transitada e em julgado 

QUESTÃO 40 

Sobre a Lei nº 584/87 que dispõe o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de 

Embu-Guaçu é INCORRETO afirmar que: 

(A) É vedada a prestação de serviço gratuito, salvo os casos previstos em lei. 

(B) Uma das hipóteses de provimento do cargo público é a reversão.  

(C) Os cargos públicos são isolados ou de carreira. 

(D) Os concursos públicos terão prazo de validade mínima de 2 (dois) anos, e máxima de 4 (quatro) 

anos. 

(E) O funcionário público é a pessoa, legalmente, investida em cargo público criado por lei. 
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PROVA DISCURSIVA (PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL) 

 

- ENUNCIADO DO PARECER :  

A Câmara de Vereadores do Município Alfa recebeu denúncia de quem competente dando notícia de 

ato ilícito cometido por Vereador, o qual teria assediado sexualmente dois colegas de trabalho, em 

ambiente externo à Câmara e sem que fosse durante a execução ou jornada de trabalho. 

Foi adequadamente instituída Comissão Processante Especial de Ética e Decoro Parlamentar visando 

à apuração dos fatos, constituída por 03 (três) Vereadores, na forma do Regimento Interno. 

No início dos trabalhos, foi oportunizada a defesa ao Parlamentar acusado diante do teor da denúncia 

e, após, devido à natureza íntima dos fatos sob apreciação, a Comissão decretou o sigilo sob a 

investigação, procedendo à inquirição de testemunhas de defesa, da vítima e de testemunhas de 

acusação, nesta ordem, sem que tenha sido franqueado o acompanhamento da oitiva da vítima pelo 

acusado e por seu advogado.  

Ao final, compreendeu a Comissão pelo cometimento de ilícito pelo Parlamentar, declarando ter 

quebrado o decoro parlamentar e afirmando, de plano, a cassação de seu mandato. 

A Comissão enviou referida decisão administrativa postulando por seu cumprimento pela 

Presidência, de maneira a fazer cumprir a cassação do mandato do Parlamentar. 

Diante disso, a Presidência da Câmara Municipal lhe remete os autos do processo administrativo, na 

condição de Procurador Legislativo, visando esclarecer, através de parecer jurídico, sobre a 

possibilidade de acolhimento da decisão da Comissão Especial, perfazendo enfrentamento, no 

mínimo, dos seguintes pontos: 

a). Em havendo previsão harmônica no Regimento Interno da Câmara Municipal, é constitucional 

considerar como hipótese de quebra do Decoro Parlamentar, para fins de cassação, o cometimento de 

ilícito não diretamente conectado com a função pública-parlamentar? 

b). É possível que a quebra do decoro parlamentar implique, em tese, na mais grave possível sanção 

de natureza político-administrativa de cassação do mandato constituído pelo eleitor? 

c).  O processo administrativo que vise à apuração de cometimento de quebra de decoro parlamentar 

pode ter a sua competência decisória exaurida na atuação da Comissão Especial instituída? Qual o 

quórum mínimo decisório no âmbito desta Comissão ou, conforme o caso, do órgão competente para 

julgamento? 

d). A conclusão adotada pela Comissão Especial o foi em observância das garantias do acusado? 
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Considerando o enunciado acima estabelecido e o descrito no Capítulo 11 do Edital, elabore uma 

peça prático-profissional manuscrita, com número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 120 (cento e 

vinte) linhas. A Prova Discursiva deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

 

Atenção – a presente folha trata-se de rascunho - a redação deverá ser elaborada na folha de 

texto definitiva, entregue pelo Fiscal de Sala. 

 

RASCUNHO 
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20   
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