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ADVOGADO
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
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Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
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16

Dissertativa
Conhecimentos Específicos
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Total de questões

40

INSTRUÇÕES:


Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS, CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO, CADERNO DE
QUESTÕES e FOLHA OFICIAL – PROVA DISSERTATIVA); se houver falha, solicite a presença do fiscal.



Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.



O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e
apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar
borracha.



Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS e da
FOLHA OFICIAL – PROVA DISSERTATIVA decorrente de erro cometido por candidato. NÃO RASURE!



A FOLHA OFICIAL – PROVA DISSERTATIVA deverá conter somente o número aleatório, não podendo ser identificada com
o nome ou número de inscrição do candidato, cabendo ao mesmo rigoroso cuidado, sob pena de nulidade de sua prova.



Neste momento, preencha os dados constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO na FOLHA OFICIAL – PROVA
DISSERTATIVA.



As provas que não estiverem identificadas corretamente no canhoto próprio serão consideradas NULAS.



O tempo de duração da prova será de até 4 horas.



Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA OFICIAL –
PROVA DISSERTATIVA, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.



A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da
entrega do material na mesa do fiscal.



Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após concluído.
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PORTUGUÊS
A sua decoração de Natal pode estar interferindo
na qualidade da rede Wi-Fi da sua casa. As lâmpadas
características dessa época do ano podem causar
interferência e diminuir a qualidade da Internet sem fio.
O assunto foi levantado pela agência regulatória
britânica de telecomunicações (Ofcom) e causou reboliço
na Internet. No fundo, não é nenhuma surpresa que isso
aconteça. A rede Wi-Fi funciona enviando sinal em
espectro eletromagnético. Nesses espectros, estão ondas
de rádio, luzes visíveis e invisíveis, além de micro-ondas.
Diversas tecnologias usam esses espaços para funcionar,
como telefones, Wi-Fi e radares. O problema é que, em
alguns momentos, essas diferentes tecnologias impactam
o campo do espectro usado por outras, o que implica
interferência.
A Ofcom explica que o problema das luzes de
Natal são seus fios sem isolamento. Na enorme maioria,
os cabos não têm blindagem para evitar que a
radiofrequência escape e cause interferência na rede de
Internet sem fio. É importante lembrar que diversas outras
coisas podem causar uma piora na rede Wi-Fi. Entre elas
um aparelho micro-ondas, babá eletrônica e até mesmo
fiação doméstica mal instalada.
Andrew Smith, professor de redes da Open
University, explica que as luzes de Natal não devem ser
uma grande preocupação. “Seria preciso ter uma
quantidade considerável de luzes para criar interferência
suficiente para prejudicar seriamente sua rede Wi-Fi”,
explica ele. Ele diz que é preciso levar algumas coisas em
consideração na hora de escolher o local do roteador. Não
é uma boa ideia colocar o aparelho em locais fechados,
que podem causar isolamento, por exemplo.

2) Quanto ao texto, analisar a sentença abaixo:
O problema da interferência das luzes de Natal no sinal da
Internet sem fio deve-se ao fato de os fios das luzes não
terem isolamento (1ª parte). As luzes de Natal são fator
primordial a ser considerado nessa época do ano, quando
se trata de sinal Wi-Fi ruim (2ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 2ª parte.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Totalmente correta.
d) Totalmente incorreta.

3) Quanto às circunstâncias expressas pelos advérbios e
pelas locuções adverbiais, numerar a 2ª coluna de acordo
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(1) Concessão.
(2) Dúvida.
(3) Lugar.
(4) Tempo.
(...) Acaso encontrou o livro.
(...) Jamais mentiu.
(...) Voltaram apesar da chuva.
(...) Passou pela cidade.
a) 1 - 2 - 3 - 4.
b) 3 - 1 - 2 - 4.
c) 2 - 4 - 1 - 3.
d) 4 - 3 - 1 - 2.

http://super.abril.com.br/tecnologia/... - adaptado.

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo:
I - As lâmpadas das luzes de Natal podem interferir na
qualidade do sinal da Internet sem fio.
II - Micro-ondas, babá eletrônica e fiação doméstica mal
instalada podem interferir no sinal de Internet Wi-Fi.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens I e II estão incorretos.
c) Somente o item I está correto.
d) Somente o item II está correto.

4) Assinalar a alternativa cuja oração apresenta um
pronome indefinido:
a) A minha casa está aberta para todos.
b) Ninguém sabe quantos eram.
c) Este é o livro que eu te dei?
d) Tuas preocupações te inquietam?

5) Quanto ao emprego do acento indicativo de crase,
analisar os itens abaixo:
I - Voltarei à cidade natal no final do ano.
II - Estou à disposição para sanar todas as dúvidas.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens I e II estão incorretos.
c) Somente o item I está correto.
d) Somente o item II está correto.
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6) Assinalar a alternativa em a vírgula foi empregada para
indicar a elipse do verbo:
a) Ele é bonito, inteligente e atencioso.
b) A casa é linda, linda.
c) Se ele não sair, desligar-me-ei do grupo.
d) Ela sai agora; eu, mais tarde.

7) Assinalar a alternativa que apresenta uma oração
subordinada apositiva:
a) A verdade é esta.
b) O problema é só um: a impunidade impera.
c) Convenci-me disto.
d) Tenho certeza de que vou mudar de escola.

8) Assinalar
pontuação:

a

alternativa

INCORRETA

MATEMÁTICA
11) João, Pedro e Daniel foram em uma festa para
comemorar suas aprovações em um concurso público. Ao
chegar a conta, João comentou que seria mais justo que a
conta fosse dividida entre eles de forma diretamente
proporcional ao salário que cada um recebia e todos
concordaram com a ideia. Sabendo-se que a conta deu ao
todo R$ 1.380,00 e que os salários de João, Pedro e
Daniel são, respectivamente, R$ 2.300,00, R$ 2.100,00 e
R$ 2.500,00, é CORRETO afirmar que João, Pedro e
Daniel contribuíram, respectivamente, com:
a) R$ 450,00, R$ 420,00 e R$ 510,00.
b) R$ 450,00, R$ 410,00 e R$ 520,00.
c) R$ 460,00, R$ 420,00 e R$ 500,00.
d) R$ 460,00, R$ 430,00 e R$ 490,00.

quanto

à

a) Quanto aos benefícios para a saúde, além da redução
de calorias, o chocolate tem alta concentração de
glicina, um aminoácido importante para a formação de
colágeno e de músculos.
b) O Brasil é o terceiro maior produtor de frango do
mundo, o que gera uma enorme quantidade de
subprodutos pouco utilizados.
c) Não houve nenhum indício, de sabor residual da
gelatina aplicada à pasta de chocolate, principalmente
pelos resultados obtidos na análise sensorial do
produto.
d) A fim de se ingerir a mesma quantidade de glicina em
10g de gelatina, seria necessário consumir cerca de
2,8L de leite ou 160g de carne.

9) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado
classifica-se como uma conjunção concessiva:
a)

Realizou as atividades conforme o professor
determinou.
b) Como estava escuro, não via o caminho.
c) Embora perdoemos aos maus, a ordem moral não lhes
perdoa.
d) Quando disse isso, a plateia se revoltou.

12) O salário de um gerente de vendas aumentou 45%,
chegando a R$ 3.250,00. Com base nessa informação, é
CORRETO afirmar que o salário desse gerente de vendas
antes do aumento era de aproximadamente:
a) R$ 2.240,35
b) R$ 2.241,38
c) R$ 2.248,45
d) R$ 2.249,58

10) Quanto às conjunções, assinalar a alternativa em que
o termo sublinhado introduz uma condição:
a) Se os homens não tivessem alguma coisa de louco,
seriam incapazes de heroísmo.
b) Ainda que fizesse a prova, não conseguiria atingir a
média.
c) Fez os exercícios conforme o professor instruíra.
d) Antes que fizesse alguma coisa de errado, levei-o para
casa.
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13) Uma empresa X tem duas sedes x1 e x2. Sabe-se que
a sede x1 tem 800 funcionários a menos que a empresa Y
e que a soma do número de funcionários das duas sedes
da empresa X não chega ao número de funcionários da
empresa Y. Com base nessas informações, assinalar a
alternativa que apresenta o número máximo de
funcionários que pode ter a sede x2:
a) 802
b) 801
c) 800
d) 799

14) Determinar o valor de x, de modo que os números
( x  2),(6x  5),(3x  4) estejam, nessa ordem, em
progressão aritmética:
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

CONHECIMENTOS GERAIS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.

16) Sobre a importância da educação ambiental para a
formação de cidadãos ecologicamente conscientes,
analisar a sentença abaixo:
A educação ambiental mostra-se como um processo
participativo, em que o educando assume um papel de
elemento central do ensino-aprendizagem pretendido,
participando de forma ativa no diagnóstico dos problemas
ambientais e busca de soluções, sendo preparado como
agente transformador, por meio do desenvolvimento de
habilidades e formação de atitudes, através de uma
conduta ética, condizente com o exercício da cidadania
(1ª parte). Com a promulgação da Política Nacional de
Educação Ambiental, o Brasil destacou-se como primeiro
país da América Latina a ter uma política nacional voltada
para a educação ambiental. Dessa forma, a educação
ambiental passa a constituir um direito do cidadão,
assemelhado aos direitos fundamentais. Educar
ambientalmente significa, entre outros fatores, uma
redução dos custos ambientais, à medida que a
população atuará como guardiã do meio ambiente, e a
fixação da ideia de consciência ecológica, que buscará a
utilização de tecnologias limpas (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente incorreta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente correta.

15) Se forem colocadas 5 pessoas em fila, de quantas
maneiras diferentes pode-se formar essa fila de modo que
o primeira pessoa da fila seja sempre a mesma?
a) 24
b) 44
c) 68
d) 120

3

www.objetivas.com.br

Para responder às questões de nº 17 e nº 18, a menos
que seja explicitamente informado o contrário, considerar
que os programas mencionados encontram-se na versão
Português-BR e, em sua configuração padrão de
instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

19) Segundo a Lei Orgânica do Município, são direitos dos
servidores públicos, entre outros:

17) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para
Internet, sobre a segurança em conexões web, analisar os
itens abaixo:

a) Somente os itens II e IV.
b) Somente os itens I, III e IV.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

I - O protocolo HTTP, além de não oferecer criptografia,
também não garante que os dados não possam ser
interceptados,
coletados,
modificados
ou
retransmitidos, nem que o usuário esteja se
comunicando exatamente com o site desejado. Por
essas características, ele não é indicado para
transmissões que envolvem informações sigilosas,
como senhas, números de cartão de crédito e dados
bancários, e deve ser substituído pelo HTTPS, que
oferece conexões seguras.
II - O protocolo HTTPS utiliza certificados digitais para
assegurar a identidade, tanto do site de destino quanto
a sua própria, caso o usuário possua um. Também
utiliza métodos criptográficos e outros protocolos, como
o SSL (Secure Sockets Layer) e o TLS (Transport Layer
Security), para assegurar a confidencialidade e a
integridade das informações.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

I - Vencimentos ou proventos inferiores ao salário mínimo.
II - Décimo terceiro vencimento com base na remuneração
integral ou valor da aposentadoria.
III - Salário-família pago em razão do dependente do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei.
IV - Duração da jornada normal de trabalho superior a oito
horas diárias e quarenta horas semanais, facultada a
compensação de horário e redução de jornada, nos
termos da lei.
Estão CORRETOS:

20) Em conformidade com o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais do Município de Porto Barreiro,
considerando-se o que dispõe o capítulo sobre o tempo de
serviço, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) A contagem do tempo de serviço será feita em dias.
(---) É vedada a acumulação de tempo de serviço
prestado concorrentemente em dois ou mais cargos
ou funções da União, Estado, Distrito Federal e
Município, autarquias e sociedades de economia
mista.
(---) Não será computado o tempo de serviço prestado
como celetista.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

18) Segundo o Windows 7 Professional, a maioria das
pessoas copia e move arquivos usando um método
chamado “arrastar e soltar”. Em relação a esse método,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Se o usuário estiver arrastando um item entre duas
pastas que estão no mesmo disco rígido, os itens
serão copiados.
(---) Se o usuário arrastar o item para uma pasta que
esteja em um local diferente (como um local de rede)
ou para uma mídia removível como um CD, o item é
movido.

DIREITO CONSTITUCIONAL
21) Sob a perspectiva de MORAES, estão entre as
espécies de controle concentrado de constitucionalidade,
EXCETO:
a) Arguição de descumprimento de preceito fundamental.
b) Ação indireta de constitucionalidade.
c) Ação declaratória de constitucionalidade.
d) Ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.
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22) De acordo com a lição de MORAES em relação à
organização do Estado, analisar os itens abaixo:

26) O vínculo do servidor público com a Administração
Pública será sempre:

I - Os princípios constitucionais sensíveis são assim
denominados porque a sua inobservância pelos
Estados-membros pode acarretar sanção politicamente
mais grave existente em um Estado Federal, a
intervenção na autonomia política.
II - Os princípios federais extensíveis são as normas
centrais comuns à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios.
III - Princípios constitucionais estabelecidos consistem em
determinadas normas que se encontram espalhadas
pelo texto da Constituição.

a) Estatutário.
b) Celetista.
c) De cargo em comissão.
d) Regido pelos princípios da legalidade e moralidade.

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente o item I.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

23) Em face da Lei Complementar nº 101/00, as diretrizes
orçamentárias também disporão sobre:
a) Equilíbrio entre receitas e despesas.
b) Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens
ou execução de obras.
c) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.

27) De acordo com a Constituição Federal, acerca dos
princípios da Administração Pública, analisar os itens
abaixo:
I - Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.
II - A Administração Pública Direta e Indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá unicamente aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência.
III - O princípio da legalidade permite à Administração
Pública fazer o que está previsto em lei e o que não é
defeso por ela.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
DIREITO CIVIL

24) Em face do controle de constitucionalidade previsto na
Constituição Federal, assinalar a alternativa CORRETA:
a) O Supremo Tribunal Federal poderá, após reiteradas
decisões sobre matéria constitucional e mediante
decisão de dois terços dos seus membros, aprovar
súmula vinculante, apenas mediante provocação.
b) A aprovação, revisão ou cancelamento de súmula
vinculante do Supremo Tribunal Federal poderá ser
provocada por aqueles que podem propor a ação direta
de inconstitucionalidade, sem prejuízo do que vier a ser
estabelecido em lei.
c) Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
nacional não podem propor ação direta de
inconstitucionalidade.
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.
DIREITO ADMINISTRATIVO
25) São espécies de Atos Administrativos:
a) Simples ou complexos.
b) Vinculado e discricionário.
c) Autorização e concessão.
d) Constitutivo e declaratório.

28) Em face da incapacidade das pessoas naturais,
assinalar a alternativa CORRETA:
a) São absolutamente incapazes os ébrios habituais e os
viciados em tóxicos.
b) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo, são absolutamente incapazes.
c) São absolutamente incapazes os que, mesmo por
causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.

29) De acordo com o Código Civil, quando preceitua
acerca do domicílio, analisar os itens abaixo:
I - Ninguém tem domicílio necessário, salvo lei posterior
que assim o determine.
II - Nos contratos escritos, poderão os contratantes
especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os
direitos e obrigações deles resultantes.
III - Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não
tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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30) Em relação aos bens consignados no Código Civil,
pode-se dizer que:

34) Em relação aos procedimentos cautelares específicos,
assinalar a alternativa CORRETA:

a) São públicos os bens do domínio nacional pertencentes
às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os
outros são particulares, seja qual for a pessoa a que
pertencerem.
b) Os bens públicos dominicais não podem ser alienados.
c) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se
indivisíveis apenas por determinação da lei.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.

a) O arresto tem lugar, quando o devedor, que tem
domicílio,
ausenta-se
ou
tenta
ausentar-se
furtivamente.
b) O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o
sequestro dos bens do casal, nas ações de separação
judicial e de anulação de casamento, em qualquer
hipótese.
c) A caução pode ser prestada pelo interessado, jamais
por terceiro.
d) O juiz pode decretar a busca e apreensão de coisas,
jamais de pessoas.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
31) Acerca da liquidação de sentença, segundo a
legislação e as súmulas do Superior Tribunal de Justiça
aplicáveis à espécie, marcar C para as afirmativas Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) A liquidação por arbitramento não é aceita pelo
ordenamento jurídico, uma vez que é defesa à
sentença ilíquida no processo civil.
(---) A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento.
(---) Da decisão de liquidação caberá apelação, pois é
decisão terminativa.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

32) Em relação à prova pericial, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Se requisitada pela parte, não poderá ser indeferida
pelo juiz, sob pena de cerceamento de defesa.
b) Não poderá o juiz apresentar questões ao perito, face o
princípio da imparcialidade do julgador.
c) O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos e até
mesmo decidir em sentido contrário ao laudo.
d) Se a matéria não restar devidamente esclarecida na
perícia, pode ser determinada uma segunda perícia,
que substituirá a primeira.

33) De acordo com o que preceitua o Código de Processo
Civil em face da extinção do processo, assinalar a
alternativa CORRETA:

DIREITO TRIBUTÁRIO
35) Em relação ao Sistema Tributário Municipal, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) O ISS quando “por homologação” tem como formato,
o próprio sujeito passivo, a cada fato gerador, calcular
o montante do tributo devido e antecipar o pagamento,
sem prévio exame da autoridade administrativa,
cabendo a esta verificar a correção do procedimento.
(---) O ISS está sujeito ao Princípio da Legalidade e não
está ao Princípio da Anterioridade, tendo em vista sua
finalidade.
(---) O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista prevista em lei própria, ainda que
esses serviços não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
a) C - C - C.
b) E - E - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.

36) De acordo com a Constituição Federal, é de
competência da União Federal, dos Municípios e dos
Estados, respectivamente, instituir impostos sobre:
a) Propriedade territorial rural, serviços e doação de
direitos.
b) Grandes fortunas, doação de direitos e circulação de
mercadorias.
c) Operações de crédito, propriedade predial e territorial
urbana e propriedade territorial rural.
d) Grandes fortunas, circulação de mercadorias e
propriedade de veículos automotores.

a) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito,
quando ficar parado durante mais de um mês por
negligência das partes.
b) Quando, por não promover os atos e diligências que Ihe
competir, o autor abandonar a causa por mais de 20
dias.
c) Quando se verificar a ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.

www.objetivas.com.br

6

DISSERTATIVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ORIENTAÇÕES:
Será atribuída nota zero à prova dissertativa em que a Folha Oficial - Prova Dissertativa estiver preenchida a lápis
ou de forma ilegível.
A Folha Oficial - Prova Dissertativa não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca
que a identifique em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação do Candidato), sob pena de ser
anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos
acarretará a anulação da prova dissertativa.
O candidato receberá nota zero na prova dissertativa em caso de não obedecer ao teor técnico proposto ou de não
haver texto na Folha Oficial - Prova Dissertativa.
Utilize este espaço para rascunho e passe-o a limpo na Folha Oficial - Prova Dissertativa.

37) Em determinada demanda judicial, há um conflito claro estabelecido entre a contradição de dois princípios
fundamentais à Constituição Brasileira: o princípio da liberdade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Incitado a
decidir, como você resolveria essa questão à luz da hermenêutica?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
38) Certo agente público foi condenado em última instância por enriquecimento ilícito com base na Lei nº 8.429/92.
Conceitue ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, discriminando as penas para este
tipo de crime e abrangência do termo “agente público”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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39) No momento de proferir a sentença num processo judicial, o juiz percebe que, para o caso concreto, a lei é omissa,
não há definição específica na legislação. Como deverá proceder o magistrado nesse caso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
40) A fim de ordenar o pleno desenvolvimento da cidade, aproveitando ao máximo o solo urbano, o Poder Público
municipal de uma cidade com 50 mil habitantes decidiu notificar um proprietário cujo solo é subutilizado e exigir seu
adequado aproveitamento. Passado um ano, sem que o dito proprietário atendesse às exigências, o Poder Público
municipal decidiu penalizá-lo com as prerrogativas previstas na Constituição Federal em relação ao IPTU. Na qualidade
de procurador do Município, esclareça ao chefe do executivo o que pode ser feito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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