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Procurador Jurídico

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

02

03

INSTRUÇÕES:

 
 
 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA - PB 
 

Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal 
de Sala.

      Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.

       Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de  
2 (duas) horas.

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como 
o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e 
o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

   Assine a Lista de Presença e entregue ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas devidamente assinada, bem como o 
Caderno de Prova. O candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.

     Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
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“Do progresso nasceu a riqueza em plena evolução, era Sousa florindo o Sertão.”





PÁGINA 03

PORTUGUÊS
1ª QUESTÃO

Tendo em vista a suposta apresentação do texto abaixo em um determinado edital de seleção sobre o caráter argumentativo que a 

palavra “automaticamente” imprime à sentença em itálico. Analise as proposições e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA:

A prova será realizada sem consulta e sem identificação nominal do/a candidato/a, e terá duração de 03 (três) horas com início às 

08:00 horas. O/A candidato/a que chegar após o início da prova estará automaticamente eliminado/a do Processo Seletivo.

a) O locutor apresenta o conteúdo como algo provável ou possível de acontecer, modalizando-o como uma possibilidade.

b) O locutor apresenta o conteúdo do enunciado como algo certo e verdadeiro de acontecer, modalizando-o como uma verdade.

c) O locutor emite uma avaliação negativa sobre o conteúdo do enunciado.

d) O advérbio “automaticamente” imprime no conteúdo enunciado um sentido de proibição.

e) A modalização de obrigatoriedade expressa no conteúdo do enunciado ocorre por meio do adjetivo “automaticamente”.

2ª QUESTÃO

Leia o texto abaixo e analise as proposições seguintes:

Assaré de 1957

Assaré meu! Assaré meu!

Terra do meu coração!

Sempre digo que tu é

A terra mió do chão.

Me orguio quando me lembro

Que tu também é um membro 

Do valente Ceará.

Pra mim, que te adoro tanto,

Te jurgo o mió recanto

Da terra de Juvená

(Patativa do Assaré: Ispinho e Fulô – 2012)

(    ) O texto em prosa lido expressa a relação de Patativa do Assaré com seu lugar de origem.

(    ) A linguagem utilizada no texto lido denota a variedade linguística regional do poeta.

(    ) O poema apresenta um registro linguístico informal, empregando termos exclusivos da variedade padrão.

(    ) A estrofe lida apresenta como interlocutor principal Assaré.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) V, V, F, V.

b) F, F, V, V.

c) F, V, F, F.

d) F, V, F, V.

e) F, V, V, V.
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PÁGINA 04

3ª QUESTÃO
Leia o poema e analise as proposições seguintes:

A Pesca

I- Apesar de haver poucos elementos de coesão por conexão, temos um texto coerente porque há unidade de sentido que é 
estabelecida a partir do próprio título.

II- A coesão estabelecida no texto é uma condição necessária para a efetivação da coerência.

III- A penúltima estrofe é constituída de adjetivos que qualificam o peixe.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) III apenas.    c) I e II apenas.   e) I apenas.

b) d) I e III apenas.    I, II e III.

4ª QUESTÃO

O processo de formação de palavra que explica a formação do vocábulo Aquelíneo, o qual não faz parte do léxico português, é 

denominado:

a) c) e) Derivação regressiva.   Onomatopeia.   Abreviação vocabular.

b) Neologismo.    d) Estrangeirismo.

5ª QUESTÃO
Analise a tirinha seguinte e responda à questão:

I- O humor da tira é ocasionado pela compreensão adequada de Armandinho quanto à intencionalidade da fala de sua mãe no 
primeiro quadrinho.

II- O humor da tira é constituído pela ambiguidade presente no verbo “falar”, que possibilita mais de uma interpretação ao seu 

interlocutor na tirinha lida.

III- O verbo “falar” poderia ser trocado, sem prejuízo de sentido para a tirinha, pelo verbo “perguntar”.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) I e II apenas.    c) II e III apenas.   e) III apenas.

b) d) I, II e III.    I e III apenas.

Affonso Romano de Sant'Anna
O anil
O anzol
O azul

O silêncio
O tempo
O peixe

A agulha
vertical
mergulha

A água
A linha
A espuma

O tempo
O peixe
O silêncio

A garganta
A âncora
O peixe

A boca
O arranco
O rasgão

Aberta a água
Aberta a chaga
Aberto o anzol

Aquelíneo
Ágil-claro
Estabanado

O peixe
A areia
O sol.

SANT'ANNA, Affonso Romano de. 
Poesia sobre poesia. Rio de Janeiro, 
Imago, 1975. p.145.

Fonte: 
https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/114791164189/uma-
das-primeiras-tiras-est%C3%A1-no-armandinho-zero
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PÁGINA 05

6ª QUESTÃO

Leia o poema abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

Neologismo

(Manuel Bandeira)

Beijo pouco, falo menos ainda.

Mas invento palavras

Que traduzem a ternura mais funda

E mais cotidiana.

Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.

Intransitivo:

Teadoro, Teodora.

a) A palavra QUE pode ser substituída no poema sem prejuízo sintático-semântico por “na qual”.

b) A palavra QUE, presente no terceiro verso, é classificada como um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva 

explicativa.

c) O verbo teadorar é classificado como intransitivo no poema, pois apresenta como complemento a palavra Teodora.

d) A palavra QUE, presente no terceiro verso, é classificada como um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva 

restritiva.

e) O título do poema justifica a criação da palavra Teodora.

Leia o trecho do romance A hora da estrela, de Clarice Lispector e, em seguida, responda as questões de 7 a 9.

 

 [...] As pancadas ela esquecia, pois esperando-se um pouco a dor termina por passar. Mas o que doía mais era ser privada da 

sobremesa de todos os dias: goiabada com queijo, a única paixão na sua vida

 [...]

 Nesta manhã de dia 7, o êxtase inesperado para o seu tamanho pequeno corpo. A luz aberta e rebrilhante das ruas atravessava a 

sua opacidade. Maio, mês dos véus de noiva flutuando em branco.

    O que se segue é apenas uma tentativa de reproduzir três páginas que escrevi e que a minha cozinheira, vendo-as soltas, jogou 

no lixo para o meu desespero – que os mortos me ajudem a suportar o quase insuportável, já que de nada me valem os vivos. Nem de 

longe consegui igualar a tentativa de repetição artificial do que originalmente eu escrevi sobre o encontro com o seu futuro namorado. É 

com humildade que contarei agora a história da história. Portanto, se me perguntarem como foi direi: não sei, perdi o encontro.

 [...].

 O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam.       

 Ele a olhara enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça, bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada-

com-queijo.

 Ele...

 Ele se aproximou e com a voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe:

 — E se me desculpe, senhorita, posso convidar a passear?

 — Sim, respondeu atabalhoadamente com a pressa antes que ele mudasse de ideia.

 — E, se me permite, qual é mesmo a sua graça?

 — Macabéa.

 — Maca, o quê?

 — Béa, foi ela obrigada a completar.

 — Me desculpe, mas até parece doença, doença de pele.

 — Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte se eu vingasse, até um 

ano de idade eu não era chamada não tinha nome, eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome que ninguém tem, 

mas parece que deu certo. — Parou um instante retomando o fôlego perdido e acrescentou desanimada e com pudor: — Pois como o 

senhor vê eu vinguei... pois é...

 — Também no sertão da Paraíba promessa é questão de grande dívida de honra.

 Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem onde 

estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabéa, com medo de que o silêncio já significasse uma 

ruptura, disse ao recém-namorado:

 — Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor?

(LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. P. 42-45, 1998.)
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PÁGINA 06

7ª QUESTÃO
Sobre o texto lido, avalie as assertivas abaixo:

I- No penúltimo parágrafo, o sujeito dos verbos “Andaram” e “pararam” é classificado como sujeito indeterminado, pois estão 

conjugados na 3ª pessoa do plural.

II- No penúltimo parágrafo, o sujeito dos verbos “Andaram” e “pararam” é classificado como sujeito elíptico.

III- No período “Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás do 

vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos.”, temos um exemplo de sujeito posposto.

IV- No período “Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás do 

vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos.”, temos um exemplo de oração sem sujeito, pois o verbo denota um fenômeno da 

natureza.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) c) II e III.    e) I, III e IV.III e IV.    

b) d) II e IV.II, III e IV.    

8ª QUESTÃO

No trecho “E a moça, bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada-com-queijo”, a figura de linguagem que melhor 

representa a expressão destacada é:

a) Prosopopeia, pois a personagem personifica um determinado doce, atribuindo-lhe sentimentos humanos.

b) Metáfora, pois a personagem associa, figurativamente, o rapaz à sobremesa que ela afirma ter sido a “única paixão de sua vida”: a 

goiabada-com-queijo.

c) Metonímia, pois a expressão é empregada fora do seu contexto semântico normal, substituindo o termo moça.

d) Ironia, pois emprega a palavra em um sentido distinto do seu contexto de uso, com sentido pejorativo.

e) Antítese, pois denota oposição entre os elementos rapaz e goiabada-com-queijo.

9ª QUESTÃO

A palavra que substitui adequadamente, sem prejuízo de sentido, a palavra atabalhoadamente, destacada no texto, é:

a) c) Vagarosamente.   e) Precipitadamente.Suavemente.    

b) d) Maravilhosamente.Espantosamente.   

Leia o texto e responda as questões 10 e 11:

Os anjos
(Legião Urbana)

“(...) Hoje não dá
Hoje não dá
A maldade humana agora não tem nome
Hoje não dá

Pegue duas medidas de estupidez
Junte trinta e quatro partes de mentira
Coloque tudo numa forma
Untada previamente
Com promessas não cumpridas
Adicione a seguir o ódio e a inveja
Dez colheres cheias de burrice
Mexa tudo e misture bem
E não se esqueça antes de levar ao forno temperar
Com essência de espírito de porco
Duas xícaras de indiferença
e um tablete e meio de preguiça (...)”.

10ª QUESTÃO

O fenômeno recursivo que se manifesta na produção do texto lido é denominado:

a) c) Intergenericidade.   e) Citação.Paráfrase.    
b) d) Epígrafe.Paródia.    
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PÁGINA 07

11ª QUESTÃO

A sequência tipológica predominante na construção da Letra de Música lida é:

a) Sequência injuntiva.

b) Sequência dialogal.

c) Sequência narrativa.

d) Sequência expositiva.

e) Sequência argumentativa.

Leia o texto seguinte e responda as questões 12 e 13:

O presente artigo aborda a realidade social e respectivo campo normativo de regulamentação das relações conjugais na sociedade 

contemporânea, global, plural e complexo, tudo ao mesmo tempo. Partindo da ideia geracional passada de quase modelo único de 

família para o sistema de variadas formas de associação e convívio conjugal e suas consequências com o Direito em vigor, 

expectativas de câmbios ou manutenção de status jurídicos, o estudo apresenta o problema em meio à realidade que ferve por 

respostas mais seguranças e garantistas de tamanha diversidade cultural, não necessariamente absorvida por leis e códigos. Ao final 

algumas considerações formais são postas à prova do leitor com a certeza única de que a regulação das relações conjugais demanda 

mais do que simples análise de correspondência cultural ou jurídica aos modelos tradicionalmente ofertas pelos países no mundo.

(Lucas, I. P. “o problema da regulamentação das relações conjugais na atualidade”. In: Revista da Graduação em Direito Estácio, nº1 Vº1 ANO 2019)

12ª QUESTÃO

Sobre o texto lido, assinale a alternativa CORRETA, no que se refere às características linguístico-discursivas de sua composição:

a) O texto lido é um exemplo de prototípico de um Fichamento, cujo objetivo é sintetizar as ideias centrais do texto, de maneira 

topicalizada.

b) O texto lido é um exemplo de prototípico de uma resenha acadêmica, cujo objetivo é avaliar criticamente um produto intelectual, 

em determinada área do conhecimento.

c) O texto lido é um exemplo de prototípico de um Artigo de Pesquisa, cujo objetivo é divulgar uma pesquisa, contendo objeto de 

estudo, situação-problema, objetivos, fundamentos teóricos, metodologia, análise dos dados, resultados e considerações finais.

d) O texto lido é um exemplo de prototípico de um Artigo de Pesquisa, cujo objetivo é sintetizar as informações centrais do texto-

fonte.

e) O texto lido é um exemplo prototípico de um resumo acadêmico-científico ou abstract, cujo objetivo é apresentar uma síntese do 

estudo realizado.

13ª QUESTÃO

Sobre o texto lido, avalie as assertivas abaixo:

I- A expressão “tudo ao mesmo tempo” poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por “simultaneamente”.

II- segurançasO trecho “...o estudo apresenta o problema em meio à realidade que ferve por respostas mais  e garantistas”, apresenta 

uma incoerência, já que o correto seria substituir a palavra destacada pelo adjetivo seguras.”

III- As palavras necessariamente e tradicionalmente são classificadas como advérbios.

IV- As palavras necessariamente e tradicionalmente são classificadas como adjetivos.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) I, II, III e IV

b) I, II e IV apenas.

c) I, II e III apenas.

d) I, III e IV apenas.

e) II e IV apenas.
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PÁGINA 08

Leia o texto abaixo e responda às questões 14 e 15.

Sonhos são um “grande teatro privado”; entenda os benefícios de anotá-los

 Tem sido meu sonho há anos apresentar o programa “Saturday Night Live”. Literalmente. Eu tive esse sonho repetidamente, 

voltando durante décadas.

 Eu viajei para o espaço, voltei no tempo e me transformei em um super-herói. Eu fui amigo íntimo de muitas celebridades. 

Criei novas memórias com amigos e familiares, alguns falecidos. Cometi crimes terríveis. E eu salvei o dia, repetidamente.

 Nossa mente adormecida é um “teatro privado” onde você é o diretor e geralmente a estrela, e não há limite para o orçamento 

da produção. Sim, alguns deles são chatos (a maioria dos meus são sobre trabalho), mas muitos são divertidos, incisivos e 

ocasionalmente solucionadores de problemas. É por isso que você deve considerar transformar um caderno em branco em seu primeiro 

diário de sonhos.

 Há pouca pesquisa científica sobre os benefícios do diário de sonhos, mas aqueles que fazem disso uma prática o consideram 

útil ou perspicaz na melhor das hipóteses e, no mínimo, interessante.

(Texto adaptado de https://www.cnnbrasil.com.br/saude/sonhos-sao-um-grande-teatro-privado-entenda-os-beneficios-de-anota-los)

14ª QUESTÃO

Sobre o texto lido, assinale a alternativa CORRETA.

a) A palavra “Literalmente” remete ao sentido figurado da palavra “sonho”, já que essa foi empregada no texto em uma linguagem 

denotativa, referindo-se a um desejo almejado pelo autor do texto.

b) A palavra “Literalmente” remete ao sentido real da palavra “sonho”, já que essa foi empregada no texto em uma linguagem 

conotativa, referindo-se a um sonho que o autor do texto teve enquanto dormia.

c) A palavra “Literalmente” remete ao sentido figurado da palavra “sonho”, já que essa foi empregada no texto em uma linguagem 

conotativa, referindo-se a um desejo almejado pelo autor do texto.

d) A palavra “Literalmente” remete ao sentido real da palavra “sonho”, já que essa foi empregada, no texto, em uma linguagem 

denotativa, referindo-se a um sonho que o autor do texto teve enquanto dormia.

e) A palavra “Literalmente” remete ao sentido real da palavra “programa”, já que essa foi empregada no texto em uma linguagem 

denotativa, referindo-se a um desejo almejado pelo autor do texto.

15ª QUESTÃO

Sobre o texto lido, avalie as assertivas abaixo:

I-   As aspas utilizadas no título em “grande teatro privado” e no primeiro parágrafo em “Saturday Night Live” apresentam o mesmo 

propósito comunicativo no texto.

II- vocêNo trecho “Nossa mente adormecida é um “teatro privado” onde  é o diretor e geralmente a estrela, e não há limite para o 

orçamento da produção”, o pronome pessoal em destaque exemplifica uma referência exofórica, remetendo a um elemento 

extralinguístico.

III- vocêNo trecho “Nossa mente adormecida é um “teatro privado” onde  é o diretor e geralmente a estrela, e não há limite para o 

orçamento da produção”, o pronome pessoal em destaque exemplifica uma referência endofórica, remetendo a um elemento 

intralinguístico.

Está INCORRETO o que se afirma em:

a) I apenas.

b) I e II apenas.

c) II e III apenas.

d) I, II e III.

e) I e III apenas.

CMS  2 0 2 2 -  P ROCURADOR J URI DI CO



PÁGINA 09

16ª QUESTÃO 
Sejam A, B e C três proposições simples e considere D a seguinte proposição composta: [(~A˄B)↔C]→C˅~B. Além disso, considere 

as seguintes situações:

I- A e B são proposições verdadeiras e C é falsa.

II- A e C são proposições verdadeiras e B é falsa.

III- A é uma proposição verdadeira e B e C são falsas.

Com base nas informações acima, é CORRETO afirmar que:

a) Levando em consideração os valores lógicos atribuídos às proposições A, B e C no item (III), pode-se concluir que D é uma 

proposição falsa.

b) Levando em consideração os valores lógicos atribuídos às proposições A, B e C no item (II), pode-se concluir que D é uma 

proposição falsa.

c) Levando em consideração os valores lógicos atribuídos às proposições A, B e C no item (I), pode-se concluir que D é uma 

proposição falsa.

d) O valor lógico de D independe dos valores lógicos atribuídos às proposições A, B e C.

e) D é uma proposição verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

17ª QUESTÃO

Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos omissos (de cima para baixo) na tabela-verdade abaixo?

a) .VVVV

b) VVVF.

c) .VVFV

d) .VFVV

e) .FVVV

18ª QUESTÃO

Alberto, Roberta e Beatriz abriram uma empresa. Considere X a soma dos valores que cada um dos três investiu para que fosse possível 

a abertura da empresa. Sabe-se que:

I- Alberto investiu 3/2 do valor investido por Beatriz.

II- Roberta investiu R$8.500,00.

III- Roberta investiu 25% do valor investido por Beatriz.

Qual o valor de X?

a) R$94.000,00

b) R$93.000,00

c) R$93.250,00

d) R$93.750,00

e) R$93.500,00

RACIOCÍNIO LÓGICO
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19ª QUESTÃO
Os bebês Leandro, Carla e Joana nasceram no mesmo dia. Sabe-se que Leandro pesa mais do que Carla, que, por sua vez, pesa menos 

do que Joana. Considere a seguinte proposição:

P: Dos três bebês, Joana é a que pesa mais.

De acordo com as informações dadas, determine a alternativa CORRETA:

a) P é uma proposição verdadeira e falsa ao mesmo tempo
b) P é uma proposição falsa
c) P é uma proposição verdadeira
d) Não é possível determinar o valor lógico de P 
e) P não tem valor lógico

20ª QUESTÃO
A proposição ~(~A∨B)→(C∧~B) é equivalente a qual das proposições a seguir?

a) ~[(~C∨B)∧(A∧~B)]
b) ∨ ∧ ∧[(~C B) (A ~B)]
c) ∨ ∧(~A B)→~(C ~B)
d) ∧ ∨(C ~B)→~(~A B)
e) ∨ ∧(A ~B)→(~C B)

21ª QUESTÃO
Marque a alternativa que representa a imagem que deve substituir o ponto de interrogação na figura abaixo.

a)   b)   c)   d)   e)  

22ª QUESTÃO
Classifique cada uma das afirmativas a seguir como (V) verdadeira ou (F) falsa  .

(    ) Se A é uma contradição, então a condicional A→B é uma tautologia.
(    ) Se B é uma contradição, então a condicional A→B é uma contingência.
(    ) Se A é uma tautologia, então a condicional A→B é uma tautologia.
(    ) Se B é uma tautologia, então a condicional A→B é uma contingência.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.

a) .F, V, V, F
b) .V, F, V, F
c) .F, V, F, F
d) V, V, F, F.
e) .V, V, F, V
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23ª QUESTÃO

Considere as três proposições a seguir:

· A temperatura na segunda-feira foi maior do que na terça-feira.

· A temperatura na quarta-feira foi menor do que na terça-feira.

· A temperatura na segunda-feira foi maior do que na quarta-feira.

Sabendo que as duas primeiras proposições são verdadeiras, é possível CONCLUIR que:

a) a terceira proposição é falsa.

b) a terceira proposição é verdadeira.

c) a terceira proposição é, simultaneamente, verdadeira e falsa.

d) não é possível determinar o valor lógico da terceira proposição.

e) a terceira proposição não tem valor lógico.

24ª QUESTÃO

O voto no Brasil é obrigatório e os eleitores brasileiros tiveram até o dia 22 de setembro para solicitar a segunda via do título de eleitor. 

Para isso, o cidadão não poderia ter débitos pendentes com a Justiça Eleitoral, como multas por ausência não justificada em eleições 

anteriores. Qual a contrapositiva da condicional abaixo?

“Quem não comparece no dia da eleição e não justifica a falta paga multa de aproximadamente R$ 3,50.”

a) Se pagou multa de aproximadamente R$ 3,50, então não compareceu no dia da eleição ou não justificou a falta.

b) Se não pagou multa de aproximadamente R$ 3,50, então justificou a falta.

c) Se não pagou multa de aproximadamente R$ 3,50, então compareceu no dia da eleição.

d) Se pagou multa de aproximadamente R$ 3,50, então não compareceu no dia da eleição e não justificou a falta.

e) Se não pagou multa de aproximadamente R$ 3,50, então compareceu no dia da eleição ou justificou a falta.

25ª QUESTÃO

Fernanda, Luiz, Patrícia e Cláudio foram vacinar seus filhos. Cada um tem apenas um filho, cada criança tomou apenas uma vacina e 

todas as crianças tomaram vacinas distintas. As quatro vacinas que foram aplicadas são: hepatite, poliomielite, rubéola e febre amarela. 

Com relação às vacinas, sabe-se que:

· Os filhos de Fernanda e Patrícia não se vacinaram contra rubéola.

· O filho de Cláudio se vacinou contra febre amarela.

· O filho de Patrícia não se vacinou contra hepatite.

Com base nas informações acima, é CORRETO afirmar que:

a) O filho de Cláudio não se vacinou contra febre amarela.

b) O filho de Luiz se vacinou contra febre amarela.

c) O filho de Patrícia se vacinou contra poliomielite.

d) O filho de Fernanda não se vacinou contra hepatite.

e) O filho de Luiz se vacinou contra poliomielite.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
Considerando os dispositivos legais e a jurisprudência atualizada acerca da responsabilidade civil do Estado:

I. Em regra, o Estado responde de forma subjetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido por policiais, durante 

cobertura jornalística de manifestação pública. 

II. As ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de perseguição, tortura e prisão, por motivos políticos, 

ocorridas durante o regime militar, são imprescritíveis. 

III. O Estado não tem responsabilidade civil por atos praticados por presos foragidos, ainda que reste demonstrado o nexo causal 

direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. 

IV. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem 

danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 

administrativa. 

V. O Estado responde, subjetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem 

danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 

administrativa. 

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

a) II e IV.     d) I e V.

b) e) III e IV.II e V.     

c) IV e V.

27ª QUESTÃO
Sobre concurso público, à luz da Carta Magna, marque a alternativa CORRETA:

a) O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer 

serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de um ano.

b) A investidura em cargo ou emprego público depende exclusivamente de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.

c) É inconstitucional lei estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência pelo servidor público 

daquele Estado.

d) Lei estadual estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de 

registro que são exercidos em caráter público.

e) O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da 

Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, um ano de atividade jurídica e 

observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. 

28ª QUESTÃO
Sobre os direitos culturais, de acordo com a Constituição Federal Brasileira e a jurisprudência atualizada:

I. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem, por exemplo: os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico.

II. É constitucional a chamada “cota de tela”, que obriga os cinemas brasileiros a exibir filmes nacionais durante um número mínimo 

de dias por ano.

III. A “cota de tela” promove intervenção voltada a viabilizar a efetivação do direito à cultura, sem, por outro lado, atingir o núcleo dos 

direitos à livre iniciativa, à livre concorrência e à propriedade privada, apenas adequando as liberdades econômicas à sua função 

social.

IV. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, bem como apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) d) I, II, III e IV. II e III apenas.     

b) e) I e IV apenas. II, III e IV apenas.     

c) I, III e IV apenas. 
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29ª QUESTÃO

Sobre a Defensoria Pública, de acordo com a Constituição Federal Brasileira e jurisprudência atualizada:

(    ) A promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos necessitados é função da Defensoria Pública.

(    ) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e 

títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Em sua função, devem exercer a 

representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. 

(    ) Os Defensores Públicos não precisam de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para exerceram suas atribuições, uma vez 

que a capacidade postulatória dos Defensores Públicos decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público, 

devendo esse dispositivo prevalecer em relação ao Estatuto da OAB. 

Julgue as assertivas em (V) verdadeiro) ou (F) falso e marque a alternativa CORRETA:

a) V, V, V.

b) V, F, V.

c) F, F, F.

d) V, V, F.

e) F, V, V.

30ª QUESTÃO

Sobre a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:

(    ) De acordo com a Constituição Federal de 1988, o sistema orçamentário brasileiro é composto de leis orçamentárias, dos órgãos 

envolvidos no processo orçamentário e das normas que regem a elaboração e execução dessas leis, quais sejam: Plano Plurianual 

(PPA); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual (LOA).

(    ) O projeto de Lei Orçamentária Anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e com as normas da Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conterá, em anexo, demonstrativo da 

compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas.

(    ) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

(    ) A LDO é a lei orçamentária que faz a ligação entre o PPA e a LOA. Ela cumpre diversas funções definidas pela Constituição 

Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

(    ) Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não 

estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Todavia, no caso de Municípios que não sejam 

capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo será de 180 dias.

(    ) São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 

acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; bem como as versões simplificadas desses 

documentos. 

Julgue as assertivas em (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa CORRETA:

a) V, V, F, V, V, F.

b) V, F, V, F, V, F.

c) V, V, V, F, F, V.

d) F, V, V, V, V, F.

e) V, V, V, V, V, V.
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31ª QUESTÃO
De acordo com a Emenda Constitucional nº 45 de 30 de dezembro de 2004, pode-se afirmar que:

I. Para que seja analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a questão constitucional trazida nos recursos extraordinários deve 

possuir repercussão geral.

II. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

III. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o 

cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá 

suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de 

competência para a Justiça Federal.

IV. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 

estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

V. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 

Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 

determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Marque a alternativa CORRETA:

a) d) II, III, IV e V apenas.I, II, III e IV apenas.    

b) I, II, III, IV e V.     e) I, II e III apenas.

c) I, II, III e V apenas. 

32ª QUESTÃO
De acordo com o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015), marque a alternativa CORRETA:

a) O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar 

ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no 

prazo de 30 (trinta) dias de sua intimação. Cabendo ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir tal intervenção, definir 

os poderes do amicus curiae.

b) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para algumas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir do depoimento pessoal.

c) Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, de modo que, nunca se poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio.

d) Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará 

audiência de conciliação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ou de mediação com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

e) Os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência 

jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública gozam de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais.

33ª QUESTÃO
De acordo com a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, marque a alternativa INCORRETA:

a) No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo 

municipais garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade.

b) O plano diretor (instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana) aprovado por lei municipal é parte 

integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

c) Decorridos dez anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, 

edificação ou utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública.

d) De acordo com o Estatuto da cidade, a política urbana deve prover integração e complementaridade entre as atividades urbanas e 

rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência.

e) É diretriz da política urbana: a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com 

vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais.
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34ª QUESTÃO
Sobre a tutela ambiental constitucional e a política nacional de meio ambiente:

I. São instrumentos da política nacional do meio ambiente, dentre outros: avaliação de impactos ambientais; zoneamento 

ambiental; licenciamento ambiental. 

II. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 

III. Estudo prévio de impacto ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental. 

IV. O Estudo prévio de impacto de vizinhança será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades.

V. É dever do Poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

a) d) I, IV e V.I, III, IV e V.     

b) I, II, IV e V.     e) I, II, III e V.

c) II, III, IV e V.

35ª QUESTÃO
De acordo com o Código Civil e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência:

I. Podem escusar-se da tutela: mulheres casadas; maiores de sessenta anos; aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de três 
filhos; os impossibilitados por enfermidade e os militares em serviço.

II. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante 
prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.

III. Estão sujeitos à curatela: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os ébrios 
habituais; os viciados em tóxico e os pródigos.

IV. É crime apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com 
deficiência, sob pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

V. É crime abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, sob pena de 
reclusão de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.

Marque a alternativa CORRETA:

a) d) I, II e III apenas. II, III e V apenas.     

b) e) I, II, III, IV e V.II, III e IV apenas.     

c) II, III, IV e V apenas.

36ª QUESTÃO
Sobre a responsabilidade tributária é CORRETO afirmar que:

a) Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem 

assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa 

dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

b) Não são pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos.

c) É pessoalmente responsável apenas o sucessor a qualquer título, excluído o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus 

até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante apenas do quinhão do legado.

d) A lei não pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 

respectiva obrigação.

e) A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra não tem 

responsabilidade pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou 

incorporadas.
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37ª QUESTÃO
Acerca da competência tributária, é CORRETO afirmar que:

a) A atribuição não pode ser revogada por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

b) Constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos.

c) O não-exercício da competência tributária a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha 
atribuído.

d) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerão à 
competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

e) A competência tributária é indelegável e a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, 
atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, constitui 
delegação de competência, vedada pela Constituição Federal.

38ª QUESTÃO
Sobre a legislação tributária, é CORRETO afirmar que:

a) Somente decreto pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução 
de penalidades.

b) Os tratados e as convenções internacionais não podem revogar ou modificar a legislação tributária interna.

c) Não se equipara à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

d) A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos 
limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de 
normas gerais expedidas pela União.

e) Apenas decreto pode estabelecer a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para 
outras infrações nela definidas.

39ª QUESTÃO
Sobre a Lei nº 8.212/91 é CORRETO afirmar:

a) O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida 
por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, não ficando sujeito às contribuições de que trata esta Lei, para 
fins de custeio da Seguridade Social.

b) O dirigente sindical não mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de 

Previdência Social-RGPS de antes da investidura.

c) Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é 

obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.

d) O salário-maternidade não é considerado salário-de-contribuição.

e) A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes apenas da 

União, dos Estados e do Distrito Federal.

40ª QUESTÃO
À luz da Lei nº 8.213/91, considere as seguintes assertivas:

I. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o 
das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde 
que amparados por regime próprio de previdência social.

II. São apenas considerados beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: o 
cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado menor de 21 (vinte e um) anos.

III. A dependência econômica do companheiro ou companheira, como beneficiário do RGPS não é presumida, devendo ser 
comprovada.

IV. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença de primeiro 
grau, embora não tenha transitado em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, 
cometido contra a pessoa do segurado.

V. O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será 
obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.   

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

a) I e V.      d) II, III e V.

b) e) I, III, IV e V.II e V,     

c) III e IV.




