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CONCURSO PÚBLICO - 01/2016

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

www.institutolegatus.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO 1 - O oceano recebe todo rio 
 
A batida ritual ainda toca em mim. Foi na festa da 
primavera que ouvi a canção pela primeira vez, na 
escola das meninas, que fica na Nova Zelândia, onde 
estamos aportados. Nela, os versos sufis (uma tradição 
de iluminação que leva adiante a verdade essencial 
através do tempo) eram feitos apenas para mim. A água 
é paciente, o regato segue. Já em casa, o verso escapa 
como um sussurro da minha filha caçula: “The ocean 
refuses no river, no river” (o oceano não recusa nenhum 
rio, em tradução livre). No chão de tábuas largas, de um 
para outro ponto do crochê, minha menina tece. Tece 
presentes, que é seu jeito de estar perto da família aqui 
de longe. A água em mim devagar gira, com esforço no 
início, até que o vórtice roda por si. A epifania vem fluida 
em forma de versos: “O oceano não recusa o Rio Doce, 
rio algum / Não recusa as águas radioativas de 
Fukushima / O oceano não recusa nem a Vale, nem o 
Rio Doce, rio algum. A água une e dissolve, é a sua 
natureza. Não há esta e aquela água, só água. Um par 
de gotas mal se encontra e já são uma só, nem se viu 
e  são o oceano. O oceano recebe terroristas / Recebe 
fabricantes de armas / Refugiados / O oceano recebe 
exércitos, todo rio”. A água tem uma qualidade 
intransitiva. Chove! Neva! Nada mais. Sem julgamento, 
cor ou gênero, a água é. Boa parte de nós é água e 
somos também intransitivos. Existimos antes de 
assumir qualidades, de sermos isso ou aquilo. A 
existência em si carrega todo o valor que um ser vivo 
precisa para ser honrado. Cada um é o veículo de uma 
história, um dom, um caminhar. Os rótulos diminuem as 
pessoas, a vida, são muros, condenações. Muros 
separam gotas, impedem oceanos. Quando reduzo 
alguém a um rótulo, não honro a água que nos une. 
Sem respeito não se vai a lugar algum, não há mesmo 
por que seguir. Muros formam barragens. A água quer 
ser rio mesmo que seja de lama, mesmo que seja 
radioativa, quer ir para o mar, quer ser um só. Rótulos 
e muros isolam, fortalecem o fundamentalismo. A 
infantilidade do radical ganha fundamento no confronto. 
Quando isolo alguém em um rótulo, o amarro ao outro 
radical, o único par que lhe resta. Na oposição aos 
muros, radicais fantasiam-se de mártires. Como 
elefantes na savana, nos cobrimos de lama para 
suportar o sol quente. Assim faz a manada. De novo, 
como paquidermes não esquecemos e a culpa nos 
consome. Uns definham, outros escolhem a culpa fácil 
e reducionista no outro. Optam pelo conforto feio das 
respostas fáceis, dos dedos em riste. Fingimos dormir 
para suportar a vergonha de não nos lavarmos. Não se 
acorda quem finge dormir. O oceano, entretanto, recebe 
todo rio / Mesmo morto o rio é recebido / Com a lama 
tóxica e a radiação morre o mar / Podemos tingir o 
oceano da consciência ou honrar os elementos. A água 
é lenta, quer ser plácida, quando, entretanto, de pingo 
em gota a onda levanta, tem a força de dilúvio. Que a 
água lave e nos faça um. A esperança sobe com a 
fragilidade e o fascínio de uma bolha de sabão. 
 

Texto de LUCAS TAUIL DE FREITAS disponível em 
http://vidasimples.uol.com.br/noticias/pensar/o-oceano-

recebe-todo-rio.phtml#.V1dJy773gUo acesso 07 de 
junho de 2016. 

 
QUESTÃO 01  
 
Metaforicamente, o texto permite ao leitor fazer uma 
reflexão sobre  
 
(A) O movimento simples do oceano, sempre disposto 

a receber todos os tipos de rios, sejam vivos, sejam 
deteriorados. 

(B) A necessidade de o ser humano agir de acordo com 
as suas convicções, acatando a opinião de todos. 

(C) A capacidade dos seres humanos de se 
transformarem constantemente, assim com a água 
do rio. 

(D) A possibilidade de contermos as catástrofes de 
pessoas que passam por tragédias, como a que 
ocorreu no Rio Doce. 

(E) A necessidade de se viver sem preconceitos, sem 
fazer julgamentos, respeitando-se as diferenças.  

 
QUESTÃO 02  
 
“Boa parte de nós é água e somos também 
intransitivos.” Analisando-se o sentido global do texto, 
pode-se compreender a expressão destacada como 
 
(A) Não há necessidade de se colocarem rótulos nas 

pessoas, pois todos somos essência, completos. 
(B) Podemos receber outros rios fazendo com que a 

nossa capacidade de compreensão se estenda. 
(C) Os seres humanos não precisam do outro tal qual 

os verbos que não aceitam complemento. 
(D) A sociedade é essencial para fazer com que as 

pessoas sejam mais unidas. 
(E) Tal como a água, somos importantes um para o 

outro, independente de cor, etnia ou religião. 
 
QUESTÃO 03  
 
As aspas empregadas no excerto que segue após a 
expressão “A epifania vem fluida em forma de versos:” 
foram usadas para fazer referência: 
 
(A) Ao discurso indireto contido em uma música que 

não foi transcrita na íntegra. 
(B) A citações diretas de versos de uma música, 

ratificando assim, um discurso reportado. 
(C) À delicadeza de versos compostos para fazerem 

referências a tragédias nacionais e internacionais. 
(D) Preocupação com as pessoas vítimas de grandes 

tragédias, por isso faz-se uma citação direta. 
(E) Transcrição literal de um discurso direto, contido 

nos versos de uma música que se refere a 
catástrofes. 
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QUESTÃO 04  
 
Pode-se inferir que, de acordo com as intenções 
comunicativas desse gênero em análise, oceano e rio 
corroboram a ideia de que: 
  
(A) Eles estão sempre e em permanente processo de 

mudança, limpando e renovando suas águas. 
(B) Esses elementos permitem que, mesmo com muros 

erguidos, não se caracterize como um obstáculo às 
pessoas. 

(C) Os aprendizados quem vêm da natureza são 
simples, poderosos e nos dão bons exemplos todos 
os dias.  

(D) As coisas naturais podem também, junto com a 
fauna e a flora apresentar algo de ensinamento 
para as pessoas. 

(E) Os exemplos vêm em forma de corrente, seja para 
o bem ou para o mal, promovendo uma forte 
mudança no pensamento coletivo. 

 
QUESTÃO 05  
 
Analise o excerto: 
 

A água quer ser rio mesmo que seja de lama, mesmo 
que seja radioativa, quer ir para o mar, quer ser um só.   

 
Levando-se em consideração o contexto, o substantivo 
que melhor explicita o sentido desse excerto está 
adequadamente selecionado na alternativa: 

 
(A) Displicência  
(B) Intransigência 
(C) Deficiência 
(D) Resiliência 
(E) Cumplicidade 
 
QUESTÃO 06  
 
“A água quer ser rio mesmo que seja de lama, mesmo 
que seja radioativa, quer ir para o mar, quer ser um só. 
Rótulos e muros isolam, fortalecem o 
fundamentalismo.” 
Acerca do processo de formação do vocábulo marcado 
e dos morfemas que o compõem, está correto o que se 
afirma em 
 
(A) O sufixo –ISMO indica um sentido pejorativo e 

negativo. 
(B) O vocábulo passou pelo processo de composição 

por aglutinação. 
(C) O vocábulo passou pelo processo de prefixação e 

sufixação.  
(D) O vocábulo passou pelo processo de parassíntese. 
(E) O vocábulo tem uma consoante de ligação que é o 

“t”. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07  
 
Nos excertos destacados abaixo, retirados do texto, 
todos os vocábulos e/ou expressões destacadas são 
considerados elementos de coesão anafórica, 
EXCETO: 
 
(A) Nela, os versos sufis (uma tradição de iluminação 

que leva adiante a verdade essencial através do 
tempo) eram feitos apenas para mim.  

(B) Foi na festa da primavera que ouvi a canção pela 
primeira vez, na escola das meninas, que fica na 
Nova Zelândia, onde estamos aportados. 

(C) Foi na festa da primavera que ouvi a canção pela 
primeira vez, na escola das meninas, que fica na 
Nova Zelândia, onde estamos aportados. 

(D) Existimos antes de assumir qualidades, de sermos 
isso ou aquilo. 

(E) Quando isolo alguém em um rótulo, o amarro ao 
outro radical, o único par que lhe resta.  

 
QUESTÃO 08  
 
“A água quer ser rio mesmo que seja de lama, mesmo 
que seja radioativa, quer ir para o mar, quer ser um só.” 
Para que se mantenha a mesma relação semântica, a 
locução conjuntiva destacada no excerto só NÃO pode 
ser substituída por: 
 
(A) Conquanto 
(B) Embora 
(C) Porquanto 
(D) Posto que 
(E) Ainda que  
 
 
Analise o excerto abaixo para responder à questão 09: 
 

Não há esta e aquela água, só água. Um par de gotas 
mal se encontra e já são uma só, nem se viu e são o 
oceano. 

 
QUESTÃO 09  
 
No que diz respeito aos recursos linguísticos e à sua 
construção sintática está correto o que se afirma em: 
 
(A) Esta e aquela apresentam a função sintática de 

sujeito composto. 
(B) Quanto à sua transitividade, verbo haver é 

transitivo direto, e a oração não apresenta sujeito. 
(C) O segundo “se” pode ser classificado com índice de 

indeterminação do sujeito. 
(D) O primeiro “se” pode ser classificado como parte 

integrante do verbo, ou seja, sem função sintática. 
(E) “Mal” pode ser considerado um adjunto adverbial de 

modo, em oposição ao vocábulo “bem”. 
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QUESTÃO 10  
 
Marque a alternativa em que os vocábulos marcados 
estejam corretamente analisados, levando-se em 
consideração a sua classificação morfológica: 
 
(A) Não recusa as águas radioativas de Fukushima – 

LOCUÇÃO ADVERBIAL. 
(B) A existência em si carrega todo o valor que um ser 

vivo precisa para ser honrado. CONJUNÇÃO 
SUBORDINATIVA INTEGRANTE. 

(C) Quando isolo alguém em um rótulo, o amarro ao 
outro radical, o único par que lhe resta.  ADVÉRBIO 
DE TEMPO. 

(D) O oceano, entretanto, recebe todo rio. 
CONJUNÇÃO SUBORDINATIVA CONCESSIVA. 

(E) Cada um é o veículo de uma história, um dom, um 
caminhar. SUBSTANTIVO DERIVADO 
ABSTRATO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
 
Sobre os conceitos básicos de informática, julgue os 
itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F): 
 
( ) Os diferentes tipos de arquivos de um 
computador podem ser identificados através das suas 
extensões. 
( ) Drive e driver são termos sinônimos e referem-
se aos dispositivos físicos que servem como unidades 
de armazenamento. 
( ) Sistema operacional é um hardware que 
coordena os recursos de software e fornece uma 
interface amigável para o usuário interagir com o 
computador. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V V 
(B) V F V 
(C) V F F 
(D) F V F 
(E) F F F 
 
QUESTÃO 12  
 
Assinale a alternativa INCORRETA acerca do sistema 
operacional Windows: 
 
(A) Um ícone é uma representação gráfica de um 
arquivo, pasta ou programa. 
(B) A barra de tarefas mostra quais as janelas abertas 
no momento. 
(C) A Limpeza de Disco permite apagar arquivos e 
programas para a liberação de espaço no disco rígido. 
(D) A Área de Transferência é uma área de 
armazenamento temporário de informações. 
(E) O Painel de Controle é o programa responsável pelo 
gerenciamento de arquivos e pastas. 
 
QUESTÃO 13  
 
O recurso presente no Microsoft Word que permite ao 
usuário copiar toda a formatação de um objeto e aplicá-
la a outro objeto é conhecido como: 
 
(A) Pincel de Formatação. 
(B) Quebra de Seção. 
(C) Referência Cruzada. 
(D) Estilo de Página. 
(E) Painel de Navegação. 
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QUESTÃO 14  
 
A planilha abaixo foi extraída do Microsoft Excel: 
 

 
 
O resultado da aplicação da fórmula =MAIOR(C2:C6; 1) 
exibirá como resultado: 
 
(A) Maria 
(B) 72 
(C) 1,70 
(D) 74 
(E) 1,80 
 
QUESTÃO 15  
 
Julgues os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) 
sobre os conceitos básicos de Internet: 
 
( ) O envio de arquivos de um computador local 
para um computador remoto é conhecido como upload. 
( ) O recebimento de arquivos de um computador 
remoto para um computador local é conhecido como 
download. 
( ) Os sites de busca servem para procurar por 
um determinado assunto ou informação na Internet. 
( ) HTML é o protocolo que permite o envio de e-
mails no modo off-line, ou seja, quando não há conexão 
com a Internet. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V V V 
(B) V V V F 
(C) V F F V 
(D) F V V F 
(E) F F V V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 16  
 
Lucas está participando de um amigo secreto com mais 
11 amigos, dos quais 5 são homens e o restante são 
mulheres. Os nomes dos participantes serão colocados 
em um papel e depois embaralhados dentro de um 
saco. Sabendo que Lucas será o primeiro a retirar um 
nome do saco, a probabilidade de Lucas tirar uma 
pessoa do sexo feminino é de aproximadamente: 
 
(A) 45% 
(B) 50% 
(C) 58% 
(D) 63% 
(E) 70% 
 
 
 
 
QUESTÃO 17  
 
A negação da proposição "Não vou chorar e não vou 
me arrepender." é: 
 
(A) Vou chorar ou não vou me arrepender. 
(B) Vou chorar e vou me arrepender. 
(C) Se eu chorar vou me arrepender. 
(D) Vou chorar ou vou me arrepender.  
(E) Vou me arrepender, se e somente se, não chorar. 
 
 
 
 
QUESTÃO 18  
 
Sabe-se que a soma de três números naturais é 22. A 
razão entre o maior e o menor desses três números é 6 
e a soma entre eles é 14. Pode-se afirmar que o menor 
desses números é: 
 
(A) 2 
(B) 4 
(C) 6 
(D) 7 
(E) 8  
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QUESTÃO 19  
 
As cadeiras em uma sala de teatro seguem uma 
sequência lógica. Uma das filas está numerada da 
seguinte forma: Q01, Q03, Q05, Q07…, e assim por 
diante. Sabendo que cada fila possui 50 cadeiras, pode-
se afirmar que a numeração da cadeira 28 será: 
 
(A) Q28 
(B) Q32 
(C) Q38 
(D) Q44 
(E) Q55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 20  
 
Um atleta profissional pretende bater seu recorde de 
correr 4.000 km. Se ele percorrer 25 km todos os dias, 
começando no primeiro dia do mês de junho, ele irá 
cumprir sua meta no mês de: 
 
(A) agosto 
(B) setembro 
(C) outubro  
(D) novembro 
(E) dezembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
Após a leitura das assertivas abaixo, responda o que 
segue: 
 
I – construir uma sociedade livre, justa e igualitária; 
II – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
III – A dignidade da pessoa humana; 
IV – o pluralismo político; 
V - Garantir o desenvolvimento nacional; 

 
Assinale a alternativa que contenha somente os 
objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
 
(A) I, II e IV. 
(B) III e V. 
(C) II, III e IV. 
(D) I e V. 
(E) I, II e V. 
 
QUESTÃO 22  
 
Segundo o princípio da igualdade estabelecido no art. 
5° da Constituição Federal, marque a alternativa que 
traz uma das garantias aos brasileiros e estrangeiros 
residentes no Brasil: 
 

(A) Propriedade. 
(B) Impossibilidade de prisão por dívida em qualquer 

hipótese. 
(C) Dignidade da pessoa humana. 
(D) Livre manifestação do pensamento, não sendo 

vedado o anonimato. 
(E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
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QUESTÃO 23  
 
Nos termos do § 3º, do art. 5º da Constituição Federal, 
incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004: 
 
(A) Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, no Senado 
Federal, em apenas um turno, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais. 

(B) Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
maioria simples dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais. 

(C) Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
dois terços dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às Leis Complementares. 

(D) 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. 

(E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
QUESTÃO 24  
 
No que se refere ao Poder de Tributar, podemos 
afirmar: 
 
(A) As contribuições de melhoria serão decorrentes de 

obras públicas e instituídas por Decreto. 
(B) É facultado ao Prefeito elevar a base de cálculo do 

IPTU através de Decreto. 
(C) Os Municípios, juntamente com a União, Estados 

e Distrito Federal, poderão instituir impostos, taxas 
e contribuição de melhoria. 

(D) É lícito ao município a cobrança do IPTU dos bens 
imóveis pertencentes ao Estado localizados na 
sua zona urbana. 

(E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
QUESTÃO 25  
 
Marque a alternativa que contenha o evento que marca 
a origem da obrigação tributária: 
 
(A) Com o ajuizamento da execução fiscal. 
(B) Inclusão na dívida ativa. 
(C) Protesto. 
(D) Ocorrência do fato gerador. 
(E) Publicação de Lei que instituiu o tributo.  
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26  
 
No que se refere ao IPTU progressivo no tempo, o 
Estatuto das Cidades (Lei nº), limita a alíquota máxima 
a: 
 
(A) 15% (quinze por cento). 
(B) 5% (cinco por cento). 
(C) 20% (vinte por cento). 
(D) 30% (trinta por cento). 
(E) 10% (dez por cento). 
 
QUESTÃO 27  
 
No que se refere ao Processo Legislativo Federal, é 
possível apresentação de projeto de iniciativa popular, 
desde que: 
 
(A) Seja subscrito por, no mínimo, um por cento do 

eleitorado nacional, distribuído pelo menos por oito 
Estados, com não menos de três por cento dos 
eleitores de cada um deles. 

(B) Seja subscrito por, no mínimo, dois por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por dez 
Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

(C) Seja subscrito por, no mínimo, cinco por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por dez 
Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

(D) Seja subscrito por, no mínimo, três por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 
cinco Estados, com não menos de oito por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

(E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
QUESTÃO 28  
 
“o princípio apresenta-se sob dois aspectos, podendo 

tanto ser considerado em relação à forma de atuação 
do agente público, do qual se espera o melhor 
desempenho possível de suas atuações e atribuições, 
para lograr os melhores resultados, como também em 
relação ao modo racional de se organizar , estruturar, 
disciplinar a administração pública, e também com o 
intuito de alcance de resultados na prestação do serviço 
público”. O conceito da professora MARIA SYLVIA 
ZANELLA DI PIETRO refere-se ao princípio da 
administração pública: 
 
(A) Da Moralidade. 
(B) Da Legalidade. 
(C) A Publicidade. 
(D) Da Eficiência. 
(E) Da Impessoalidade. 
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QUESTÃO 29  
 
São atos de Improbidade Administrativa que causam 
Prejuízo ao Erário (Art. 10, da Lei 8.429/92), exceto: 
 
(A) Ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento. 
(B) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função pública, bens 
de qualquer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à 
renda do agente público. 

(C) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado. 

(D) Ordenar ou permitir a realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regulamento. 

(E) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 
enriqueça ilicitamente. 

 
QUESTÃO 30  
 
Levando-se em consideração as alterações 
introduzidas pela Lei 13.146/2015 no Código Civil 
Brasileiro, são considerados absolutamente incapazes: 
 
(A) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade. 
(B) Os que, por enfermidade ou deficiência metal, não 

tiverem o necessário discernimento para a prática 
desses atos. 

(C) Os pródigos. 
(D) Os menores de 16 (dezesseis) anos. 
(E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
QUESTÃO 31  
 
Sobre Desapropriação, julgue as afirmações a seguir: 
 
I - A ação, quando a União for autora, será proposta no 
Distrito Federal ou no foro da Capital do Estado onde 
for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se 
houver. 
II - A alegação de urgência, que não poderá ser 
renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão 
provisória dentro do prazo improrrogável de 180 (cento 
e oitenta) dias. 
III - A petição inicial conterá apenas os requisitos 
previstos no Código de Processo Civil. 
IV - O prazo de caducidade do decreto expropriatório 
nas desapropriações por utilidade pública é de cinco 
anos, contado da data de sua expedição. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
(A) As afirmações I, II e III estão corretas. 
(B) Todas as afirmações estão corretas. 
(C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas. 
(D) Todas as afirmações estão incorretas. 
(E) Apenas as afirmações I e IV.  
 
 

QUESTÃO 32  
 
É correto afirmar sobre o Código de Processo Civil de 
2015, exceto: 
 
(A) Acabou com Agravo Retido. 
(B) Extinguiu a Exceção de Incompetência Relativa.  
(C) Aprimorou os Embargos Infringentes. 
(D) Possibilitou o recebimento de honorários 

sucumbenciais pelos advogados públicos. 
(E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
QUESTÃO 33  
 
Sobre a Petição Inicial, analise as assertivas abaixo e 
após marque a alternativa correta: 
 
I – A petição inicial deve indicar, dentre outras dados, a 
existência de união estável e o endereço eletrônico do 
autor e réu. 
II – O autor deve requerer a realização de audiência de 
conciliação e mediação. 
III - O autor deve requerer a citação do réu. 
 
(A) Todas as assertivas estão corretas. 
(B) Apenas a assertiva I está correta 
(C) Apenas a assertiva III está correta. 
(D) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(E) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
 
QUESTÃO 34  
 
Da decisão que julga o pedido de registro de 
candidatura cabe recurso no prazo de: 
 
(A) 10 (dez) dias. 
(B) 24 (vinte e quatro) horas. 
(C) 48 (quarenta e outo) horas. 
(D) 3 (três) dias. 
(E) 5 (cinco) dias. 
 
QUESTÃO 35  
 
A Lei nº 13.165/2015, conhecida como Reforma 
Eleitoral 2015, promoveu importantes alterações nas 
regras das eleições deste ano, dentre elas podemos 
assinalar, exceto: 
 
(A) As campanhas serão financiadas exclusivamente 

por doações de pessoas físicas. 
(B) O cidadão precisava estar filiado a um partido 

político seis meses antes do pleito para disputar a 
eleição. 

(C) As convenções partidárias para escolha de 
candidatos devem acontecer de 20 de julho a 5 de 
agosto. 

(D) Redução do tempo da campanha eleitoral de 90 
para 45 dias. 

(E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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QUESTÃO 36  
 
O Prefeito de Bertolínia enviou projeto de lei à Câmara 
Municipal que foi rejeitado pelos vereadores. Segundo 
a Lei Orgânica do Município, a matéria constante desse 
projeto de lei: 
 
(A) não poderá ser objeto de novo projeto na mesma 

legislatura. 
(B) não poderá ser objeto de novo projeto na mesma 

sessão legislativa. 
(C) poderá constituir objeto de novo projeto na mesma 

sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta dos membros da Câmara. 

(D) poderá constituir objeto de novo projeto na mesma 
sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
simples dos membros da Câmara. 

(E) poderá constituir objeto de novo projeto na mesma 
sessão legislativa, desde que encaminhado pela 
Chefe do Executivo.  

 
QUESTÃO 37  
 
Segundo a Lei Orgânica do Município, respeitada a 
competência quanto à iniciativa, a Câmara Municipal 
deverá apreciar os projetos de lei que contém a 
assinatura de um terço de seus membros em até: 
 
(A) 30 dias. 
(B) 60 dias. 
(C) 90 dias. 
(D) 120 dias.  
(E) 180 dias.  
 
QUESTÃO 38  
 
A Mesa da Câmara Municipal pretende aprovar novo 
regulamento, alterando o regimento interno da Casa. 
Neste caso, o meio adequado para apresentação da 
proposta em plenário é o: 
 
(A) Projeto de Resolução 
(B) Projeto de Lei 
(C) Projeto de Emenda à Lei Orgânica 
(D) Projeto de Decreto Legislativo 
(E) Projeto de Regimento Interno 
 
QUESTÃO 39  
 
O município de Bertolínia-PI pertence ao Território de 
Desenvolvimento denominado: 
 
(A) Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira. 
(B) Serra da Capivara. 
(C) Tabuleiros do Alto Parnaíba. 
(D) Vale do Rio Guaribas. 
(E) Chapada das Mangabeiras. 
 

QUESTÃO 40  
 
O município de Bertolínia-PI limita-se territorialmente 
com os seguintes municípios, EXCETO: 
 
(A) Sebastião Leal 
(B) Canavieira 
(C) Manoel Emídio 
(D) Colônia do Gurguéia 
(E) Eliseu Martins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


