PROVA nº
CADERNO DE QUESTÕES

01

Advogado
Superior [Caderno 17]
Horário: das 08h00min às 12h00min

18/05/2014

Prefeitura Municipal de Ituporanga
Concurso Público Edital 001/2014
Atenção
 Verifique seu nome e número de inscrição no cartão-resposta.
 Assine o cartão-resposta.

 CONFIRA

 PARA FAZER A PROVA VOCÊ DEVE:

 Se o CADERNO DE QUESTÕES contém 60
questões objetivas de múltipla escolha.
 Se faltam folhas e se a sequência de questões
está correta.
 Se há imperfeições gráficas que possam causar
dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade.

 Usar este caderno de questões
 Usar o cartão-resposta que contém seu nome,
número de inscrição e espaço para assinatura.
 Usar somente caneta esferográfica azul ou preta.
 Usar o verso do caderno como rascunho.
 Assinalar somente uma alternativa no cartãoresposta, preenchendo todo o quadrinho, conforme o
exemplo:
CERTO

 NÃO É PERMITIDO
 Qualquer tipo de consulta durante a realização da
prova.
 Ausentar-se da sala de provas sem a permissão
e/ou acompanhamento do fiscal.
 Dobrar, amassar ou manchar o CARTÃORESPOSTA. Ele não será substituído.
 Perguntas aos fiscais quanto à interpretação das
questões.







ERRADO

 Não deixe questões em branco.
 Não assinale mais que uma alternativa.
 As questões contêm apenas uma alternativa correta.

Só entregue a prova após transcorrido 1 (uma) hora do seu início.
Saídas da sala de provas somente acompanhado do fiscal de sala, haverá detectores de metais nos banheiros.
Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão-resposta devidamente preenchido.
Os cadernos de prova não serão disponibilizados no dia da prova. O caderno estará disponível no site www.iobv.com.br, em
até 24 horas após a realização das provas na área restrita do candidato.
Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirar-se
simultaneamente da sala de provas.
Anote aqui suas respostas antes de passar para o cartão-resposta:
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VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA E LEVÁ-LA PARA CONFERÊNCIA

Questão 03
Em “Que o fogo do inferno te consuma” temos o exemplo
de uma frase:

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÕES 01 A 20
Língua Portuguesa
Questão 01
JOSÉ PAULO PAES – “Declaração de Bens”

A)
B)
C)
D)

meu deus
minha pátria
minha família

Questão 04
Este movimento estético e literário constitui-se numa reação
ao Positivismo e à objetividade no trato com a realidade.
Prezou pela evocação do subjetivismo, da espiritualidade e
do misticismo, pela tentativa de aproximar poesia e música
e pela ênfase no imaginário e na fantasia.

minha casa
meu clube
meu carro
minha mulher
minha escova de dentes
meu calo

Em relação a que movimento está a se falar a partir destas
características?

minha vida
meu câncer
meus vermes
(José Paulo Paes. Um por todos: poesia reunida. São Paulo:
Brasiliense, 1986, pág. 82.)

Leia as afirmações sobre o poema de José Paulo Paes:
I. Através do recurso estilístico da enumeração o poeta
quer, como o título sugere, destacar os bens a qual é
possuidor, dando ênfase a sua grandeza.
II. Os pronomes possessivos reiterados em todos os
versos do poema indicam na verdade que o poeta (e o
ser humano) é um despossuído, condenado a morte.
Assim, o título é irônico, pois nada possuímos.
III. O poema tem forte apelo existencial, representando o
nonsense, a falta de perspectivas que a vida humana
possui.
IV. O poema está estruturado dentro de uma perspectiva
minimalista, ou seja, com uma economia de meios no
plano formal.
Assinale a alternativa em que todas as afirmações estejam
corretas na integralidade de seu enunciado:
A)
B)
C)
D)

I, IV.
I, III, IV.
II, III, IV.
I, II, IV.

Fragmento extraído de Norma Goldstein, “Versos, sons,
ritmos”. 13ª edição. São Paulo, 2001, pág. 28-29.

Neste fragmento de “Canto do Piaga” todos os versos
obedecem ao mesmo esquema rítmico. Neste caso temos
versos de:

Advogado

Simbolismo.
Parnasianismo.
Realismo.
Arcadismo.

Questão 05
“Falaria”, “cantaria” e “agitaria” são exemplos de verbos
empregados no indicativo, mas em que tempo verbal?
A)
B)
C)
D)

Pretérito imperfeito.
Pretérito perfeito.
Futuro do presente.
Futuro do pretérito.

Questão 06
Analise estas afirmações sobre o uso do ponto e vírgula:
I. É usado para separar orações coordenadas quando
pelo menos uma delas já tem vírgula no seu interior.
II. Indica partes suprimidas de um texto que não
interessam à citação.
III. Separar orações coordenadas que se opõem quanto
ao sentido.
IV. Separar os diversos itens de considerandos, decretos,
leis, portarias, etc.
V. Separar as orações coordenadas sindéticas, exceto as
iniciadas pela conjunção e.

A)
B)
C)
D)

Não sabeis o que o monstro procura?
Não sabeis a que vem, o que quer?
Vem matar vossos bravos guerreiros,
Vem roubar-vos a filha, a mulher!

dez sílabas.
nove sílabas.
oito sílabas.
sete sílabas.

A)
B)
C)
D)

A única alternativa que contém todas as afirmações
corretas é a:

Questão 02
“Canto do Piaga” – Gonçalves Dias.

A)
B)
C)
D)

declarativa.
exclamativa.
optativa.
imprecativa.

I, II, III.
I, III, V.
I, III, IV.
I, II, IV.

Questão 07
O Hibridismo consiste na formação de palavras novas a
partir de elementos de línguas diferentes.
De posse do conceito, indique a alternativa abaixo em que
todas as palavras são formadas por Hibridismo.
A)
B)
C)
D)

Prova 01

zincografia, planalto, passatempo.
Fernandópolis, bígamo, biodança.
microondas, malmequer, guarda-chuva.
desconfiômetro, aguardente, amor-perfeito.
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Questão 08
Comia o sabor vermelho da fruta.
Como no exemplo acima, há nesta figura de linguagem uma
mistura de sentidos (paladar e visão). Indique o nome desta
figura.

Questão 12
Para fazer um percurso de 39 km, saindo do ponto X e
chegando no ponto Y, você deverá, obrigatoriamente, andar
5000 m durante o dia no sentido de X para Y e andar 4 km
durante a noite no sentido de Y para X. Seguindo esta regra
você chegará no ponto Y no:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Sinestesia.
Sinédoque.
Zeugma.
Prosopopéia.

Questão 09
“Os Lusíadas” – Luís Vaz de Camões.

Questão 13
Suponha que uma aplicação financeira no valor de R$
2.500,00, tenha sofrido as seguintes variações no primeiro
trimestre: em janeiro diminuiu 5%, em fevereiro aumentou
8% e em março diminuiu 3%. Após a aplicação das taxas
do trimestre, é correto afirmar que:

Canto II
Já neste tempo o lúcido Planeta
Que as horas vai do dia distinguindo,
Chegava à desejada e lenta meta,
A luz celeste às gentes encobrindo;
E da casa marítima secreta he estava o Deus
Nocturno a porta abrindo,
Quando as infidas gentes se chegaram
Às naus, que pouco havia que ancoraram.

A)
B)
C)
D)

Os Lusiadas é um longo poema dividido em dez partes,
denominadas “Cantos”. São 8.816 versos, distribuídos em
1.102 estrofes. Neste poema, retratam-se os feitos heroicos
do povo português, especialmente as conquistas marítimas.
A linguagem é solene, muito diferente da empregada no
cotidiano. A objetividade dominada a cena, não havendo
espaço para as divagações do “eu”.
Tendo estas informações acerca do livro de Camões
indique a que gênero literário pertence Os Lusíadas.
A)
B)
C)
D)

Lírico.
Épico.
Dramático.
Epistolar.

Questão 10
Sobre o tópico ortografia indique o par de palavras
corretamente expresso em uma das alternativas abaixo.
A)
B)
C)
D)

submisão, conversão.
demissão, discusão.
compreensão, concessão.
compressão, represão.

Questão 11
Em uma montadora são montados dois modelos de
produtos diferentes. Com um dos modelos, a montagem de
cada unidade é feita em 30 minutos enquanto com o outro
modelo a montagem de cada unidade é feita em 35
minutos. Se a montagem dos dois modelos foram iniciadas
exatamente ao mesmo tempo e não havendo interrupções,
os dois modelos iniciarão exatamente no mesmo tempo
após:
150 minutos
2 horas e 55 minutos
1 hora
3 horas e 35 minutos

Advogado

Não houve variação no valor aplicado.
Houve um acréscimo no valor aplicado.
Houve diminuição de R$ 11,95 no valor aplicado.
O saldo da aplicação é de R$ 2.523,00.

Questão 14
Ao escrever todos os números inteiros de 1 a 385, utiliza-se
o algarismo 8:
A)
B)
C)
D)

74 vezes
38 vezes
41 vezes
60 vezes

Questão 15
José fez duas aplicações financeiras de R$ 100,00 cada.
Com a primeira delas, ele deixou o valor aplicado durante 1
ano obtendo juros de 12% a.a., com a segunda delas, ele
deixou o valor aplicado durante 12 meses a juros
compostos de 1% a.m.. É correto afirmar que:
A) As duas aplicações obtiveram o mesmo rendimento.
B) A primeira aplicação obteve maior rendimento que a
segunda.
C) A segunda aplicação obteve rendimento maior que R$
14,00.
D) A diferença de rendimento entre as duas aplicações é
inferior a R$ 1,00.
Gerais e Atualidades

Matemática

A)
B)
C)
D)

38º dia
37º dia
36º dia
35º dia

Questão 16
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência
direta de renda que beneficia famílias em situação de
pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O programa
integra o Plano Brasil Sem Miséria. Sobre o Bolsa Família,
assinale a alternativa incorreta.
A) A transferência de renda promove o alívio imediato da
pobreza.
B) Reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas
de educação, saúde e assistência social.
C) Tem como foco de atuação os brasileiros com renda
familiar per capita superior a R$ 70 mensais.
D) As ações objetivam o desenvolvimento das famílias, de
modo que os beneficiários consigam superar a situação
de vulnerabilidade.

Prova 01
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Questão 17
O descontentamento com o processo político levou os civis
a protestarem contra o regime de Bashar al-Assad. O
governo passou a responder com medidas extremas como
sequestros, torturas e mortes. Forças rebeldes formadas
por civis armaram-se para combater a violência do governo,
o que levou à destruição de cidades inteiras. O atual estado
de guerra civil dura cerca de 3 anos e conta com mais de
110 mil pessoas mortas. O texto retrata:
A)
B)
C)
D)

A Guerra do Afeganistão.
O Conflito na Síria.
A Guerra do Contestado.
O Conflito entre o Líbano e o Mar Mediterrâneo.

Questão 18
Depois de inúmeros protestos e a destituição do presidente
Viktor Yanukovich, a Ucrânia vive uma situação complicada.
Grupos separatistas invadem prédios públicos e combatem
tropas do governo. Qual foi o fator que agravou a situação?
A) O plebiscito da região autônoma da Crimeia, que
preferiu ser subordinada à Rússia.
B) O assassinato do líder soviético Vladimir Putin.
C) A suspensão do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
D) A invasão de rebeldes aos templos religiosos de Kiev.
Questão 19
A maior reserva até então descoberta no pré-sal brasileiro
foi leiloada em outubro de 2013. O vencedor do leilão foi um
consórcio formado pela Petrobras, a anglo-holandesa Shell,
a francesa Total, e as estatais chinesas CNPC e CNOOC.
O contexto refere-se ao:
A)
B)
C)
D)

A) Problemas decorrentes dos altos índices de
criminalidade.
B) Repressão das forças policiais contra os protestos.
C) Modificação da moeda nacional do país.
D) Manifestações contrárias à situação econômica do país.

Informática
Questão 21
O processador é um chip que executa instruções internas
do computador, em geral, operações matemáticas e lógicas,
leitura e gravação de informações. Todas as ações estão
presentes na memória do computador e requisitadas pelo
sistema. A velocidade do processador é medida em ciclos
denominados clocks e sua unidade é expressa através de:

Advogado

link.
eprom.
setup.
driver.

Questão 23
Caso ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica
e o computador seja desligado, Onde estão armazenados
os dados em utilização que serão perdidos?
A)
B)
C)
D)

no disco rígido e memória RAM.
na memória RAM.
em dispositivos removidos com segurança.
no disco rígido.

Questão 24
Assinale a alternativa que apresenta uma forma correta de
se inserir uma quebra de página em um documento que
está sendo editado no MS-Word 2010.
A) Na guia Layout da Página, clique em Quebrar Página no
grupo Organizar.
B) Na guia Inserir, clique em Quebra de Página no grupo
Estilo.
C) Acione o atalho de teclado CTRL+ENTER.
D) Acione o atalho de teclado SHIFT + ENTER.

A) é uma memória volátil de alta velocidade, porém com
pequena capacidade de armazenamento.
B) é usada para maximizar a disparidade existente entre a
velocidade do processador e a velocidade de leitura e
gravação de dados.
C) armazena a maioria do conteúdo da memória principal.
D) é uma memória volátil de baixa velocidade, porém com
grande capacidade de armazenamento.
Legislação
Questão 26
A Constituição Federal não estabelece como condição de
elegibilidade:
A)
B)
C)
D)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÕES 21 A 60

Hz.
Tm.
Lu.
No.

A)
B)
C)
D)

Questão 25
Sobre a memória cache, podemos afirmar que:

Campo de Tupi.
Campo de Jubarte.
Campo de Sapinhoá.
Campo de Libra.

Questão 20
No início do ano de 2014, a Venezuela, do Presidente
Nicolás Maduro, enfrentou uma série de protestos que
tomou as ruas de várias cidades do país. Dentre os motivos
dos protestos estão os descritos a seguir, exceto:

A)
B)
C)
D)

Questão 22
Um computador é formado por um conjunto de periféricos.
Para controlar cada um deles, o sistema operacional
precisa de uma interface de software entre ele e o hardware
ao qual chamamos:

O domicílio eleitoral na circunscrição.
A nacionalidade brasileira.
A regularidade fiscal.
A idade mínima de vinte e cinco anos para Prefeito.

Questão 27
Segundo o disposto na Constituição Federal, a fiscalização
do Município, no âmbito do controle externo, será exercida
pelo:
A)
B)
C)
D)

Prova 01

Juiz da Comarca.
Poder Legislativo Municipal.
Ministério Público.
Estado do qual faz parte o Município.
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Questão 28
De acordo com o disposto na Constituição Federal, é
correto afirmar:
A) Qualquer pessoa poderá ser compelida a associar-se ou
a permanecer associado.
B) As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas após
processo administrativo ou judicial, respeitadas as
garantias da ampla defesa e contraditório.
C) As entidades associativas têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente,
independentemente de autorização.
D) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar.
Questão 29
A Lei Orgânica do Município de Ituporanga pode ser
emendada. Não há previsão na Lei Orgânica para
propositura de emendas:
A) Pelos Secretários Municipais.
B) Pelo Prefeito Municipal.
C) Por meio de iniciativa popular, subscrita por, no mínimo,
cinco por cento dos eleitores do município.
D) Por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara
Municipal.
Questão 30
Segundo a Lei Orgânica do Município de Ituporanga, são
entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que
compõem a Administração Indireta do Município, exceto:
A)
B)
C)
D)

A) As ações de saúde são de relevância pública, devendo
sua execução ser feita, preferencialmente através de
serviços de terceiros.
B) Os recursos destinados à saúde, pelo Município serão
aplicados preferencialmente, na medicina curativa,
dando-se prioridade absoluta às crianças, adolescentes
e idosos.
C) O Município promoverá e incentivará o turismo, como
fator de desenvolvimento social e econômico.
D) O trabalho é obrigação social, garantindo a todos o
direito ao emprego e a justa remuneração, que
proporcione existência digna na família e na sociedade.
Questão 32
Conforme previsão da Lei Complementar Municipal nº
20/2008 (Estatuto do Servidor), é possível o retorno à
atividade de servidor aposentado por invalidez quando, por
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os
motivos determinantes da aposentadoria, constituindo, esta,
hipótese de:
Reversão.
Readaptação.
Reintegração.
Recondução.

Advogado

A)
B)
C)
D)

A totalidade
Pelo menos 5% (cinco por cento)
Pelo menos 50% (cinquenta por cento)
Pelo menos 30% (trinta por cento)

Questão 34
Segundo dispõe a Lei Complementar Municipal nº 20/2008
(Estatuto do Servidor) será exonerado o servidor em estágio
probatório que receber, ao final das avaliações parciais,
dentre outros:
A)
B)
C)
D)

Um conceito de desempenho insuficiente.
Um conceito de desempenho insatisfatório.
Quatro conceitos de desempenho regular.
Um conceito de desempenho insatisfatório e um
conceito de desempenho regular.

Questão 35
Segundo o disposto na Lei Complementar Municipal nº
20/2008 (Estatuto do Servidor), a sindicância poderá
resultar em:
A)
B)
C)
D)

Aplicação de qualquer das penalidades previstas.
Instauração de processo disciplinar.
Suspensão por até noventa dias.
Demissão.

Específicos
Questão 36
Em relação ao direito constitucional é correto afirmar:

Sociedade de economia mista.
Empresa pública.
Autarquia.
Secretaria.

Questão 31
Está em desacordo com a Lei Orgânica do Município o que
se afirma na alternativa:

A)
B)
C)
D)

Questão 33
Nos termos da Lei Complementar Municipal nº 20/2008
(Estatuto do Servidor), ____________________________
dos cargos em comissão deverão ser ocupados por
servidores efetivos dos quadros de cada Poder.

A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
B) As pesquisas com células-tronco embrionárias violam o
direito à dignidade da pessoa humana.
C) Os estados brasileiros, em razão da soberania
reconhecida pela Constituição Federal, podem instituir
suas constituições locais.
D) O pluralismo político é apontado pelo texto constitucional
como um dos objetivos fundamentais do Estado
Democrático de Direito.
Questão 37
Qual assertiva está em consonância com o disposto na
Constituição Federal?
A) Os jovens, menores de dezoito anos, podem realizar
qualquer trabalho, inclusive noturno, exceto na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
B) O empregado eleito para cargo de direção ou
representação sindical não poderá ser dispensado, em
nenhuma hipótese, exclusivamente no período
compreendido pelo respectivo mandato.
C) Somente a lei, sem qualquer exceção, poderá
estabelecer distinção entre brasileiros natos e
naturalizados.
D) Ao contrário dos detentores de cargo no legislativo
(senadores, deputados e vereadores), os Chefes do
Poder Executivo que desejarem concorrer a outros
cargos devem renunciar aos respectivos mandatos até
seis meses antes do pleito.

Prova 01

- Edital 001/2014 -

4

Questão 38
A Constituição Federal estabelece, expressamente, a
gratuidade apenas aos reconhecidamente pobres, na forma
da lei, para:
A)
B)
C)
D)

O registro civil de nascimento.
Ações de "habeas-corpus".
Ações de "habeas-data".
Mandado de segurança.

Questão 39
Cabe a qualquer membro do Congresso Nacional a
iniciativa:
A) Das leis ordinárias que disponham sobre extinção de
Ministérios.
B) Das Emendas Constitucionais.
C) Das leis delegadas.
D) Das leis complementares.
Questão 40
Não é competência do Supremo Tribunal Federal processar
e julgar, originariamente:

Questão 43
Segundo o disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações, é
incorreto afirmar:
A) A existência de preços registrados obriga a
Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir.
B) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e
acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a
respectiva abertura.
C) Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os
contratos para a prestação de serviços técnicos
profissionais especializados deverão, preferencialmente,
ser celebrados mediante a realização de concurso, com
estipulação prévia de prêmio ou remuneração.
D) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição.
Questão 44
Sobre os contratos administrativos, segundo o disposto na
lei nº 8.666/93 e suas alterações, é correto afirmar:

A) A ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo
estadual.
B) A ação declaratória de constitucionalidade de lei
estadual.
C) Nos crimes de responsabilidade, os membros do
Tribunal de Contas da União.
D) As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a
União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros,
inclusive as respectivas entidades da administração
indireta.

A) Não há previsão, na lei, de hipótese de contratação
verbal pela administração pública.
B) Cabe à administração determinar a modalidade de
garantia a ser oferecida pelo contratado dentre as
seguintes: a caução em dinheiro, seguro-garantia e
fiança bancária.
C) O instrumento de contrato é obrigatório em todos os
casos em que precedidos de qualquer das modalidades
de licitação e facultativo nos casos de dispensa.
D) É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado.

Questão 41
Segundo o disposto na Constituição Federal é incorreto
afirmar:

Questão 45
Sobre o regime próprio de previdência dos servidores
públicos é correto afirmar:

A) O solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, cujo proprietário não promover seu adequado
aproveitamento, poderá ser desapropriado desde que o
pagamento da indenização seja realizada previamente e
em dinheiro.
B) A busca do pleno emprego é um dos princípios da
ordem econômica.
C) Os potenciais de energia hidráulica constituem
propriedade distinta da do solo, para efeito de
exploração ou aproveitamento, e pertencem à União.
D) Na desapropriação para fins de reforma agrária, as
benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em
dinheiro.

A) Pela regra geral, um dos requisitos para aposentadoria
voluntária é o cumprimento do tempo mínimo de quinze
anos de efetivo exercício no serviço público.
B) Não se aplica aos contratados temporariamente e aos
ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
C) É vedada, em qualquer caso, a instituição de
contribuição previdenciária sobre os proventos de
aposentadoria.
D) Todos os professores que comprovem, exclusivamente,
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio terão
direito à aposentadoria com vinte e cinco anos de
contribuição.

Questão 42
Em face do Direito Administrativo Brasileiro é correto
afirmar:
A) Na anulação do ato administrativo, por se tratar de vício
de legalidade, não há espaço para observância do
contraditório mesmo quando forem afetados interesses
individuais.
B) A anulação ou a revogação do ato administrativo não
são prerrogativas exclusivas da administração que os
editou, admitindo-se a declaração de ambas no âmbito
judicial.
C) Há casos em que os atos administrativos são
insuscetíveis de revogação, dentre eles, os vinculados.
D) Regra geral, a anulação do ato administrativo opera
efeitos ex nunc.
Advogado

Questão 46
Nos termos da "Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro", quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de
acordo com:
A) A interpretação, os princípios gerais do direito e os
costumes.
B) Os valores sociais, culturais e jurídicos dominantes.
C) A analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
D) Os costumes, os princípios constitucionais e os valores
sociais, culturais e jurídicos.
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Questão 47
Segundo o disposto no Código Civil (lei nº 10.406/2002), é
correto afirmar:
A) São absolutamente incapazes os excepcionais, sem
desenvolvimento mental completo.
B) Cessará, para os menores, a incapacidade pelo
exercício de qualquer emprego público.
C) Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a
proteção dos direitos da personalidade.
D) Autarquias, fundações e partidos políticos são pessoas
jurídicas de direito público.
Questão 48
Não se tem um requisito de validade do negócio jurídico,
elencado expressamente no Código Civil (lei nº
10.406/2002), na opção:
A)
B)
C)
D)

Agente capaz.
Autorização administrativa ou judicial, se negada aquela.
Objeto lícito, possível, determinado ou determinável.
Forma prescrita ou não defesa em lei.

Questão 49
O prazo da lei, em que se dá a aquisição da propriedade de
coisa móvel, por usucapião, independentemente de título ou
boa-fé, é de:
A)
B)
C)
D)

Cinco anos.
Dois anos.
Dez anos.
Três anos.

Questão 50
Segundo dispõe o Código de Processo Civil, é correto
afirmar:
A) Para propor ou contestar ação é necessário ter
interesse, legitimidade e capacidade postulatória.
B) A procuração geral para o foro habilita o advogado a
praticar todos os atos do processo, inclusive para
reconhecer a procedência do pedido, transigir e desistir
da ação.
C) Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos,
cuja realização o juiz determinar de ofício ou a
requerimento do Ministério Público.
D) É inadmissível a ação declaratória quando já tenha
ocorrido a violação do direito.
Questão 51
Em relação às normas atinentes ao processo cautelar,
indique a opção incorreta segundo o disposto no Código de
Processo Civil:
A) O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou
no curso do processo principal e deste é sempre
dependente.
B) O indeferimento da medida não obsta a que a parte
intente a ação, nem influi no julgamento desta, salvo se
o juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação de
decadência ou de prescrição do direito do autor.
C) Salvo decisão judicial em contrário, a medida cautelar
conservará a eficácia durante o período de suspensão
do processo.
D) Uma vez concedida, a medida cautelar não poderá ser
substituída.

Advogado

Questão 52
No processo civil, em face da decisão judicial que resolver a
impugnação à execução, dando prosseguimento ao feito,
cabe recurso:
A)
B)
C)
D)

De agravo de instrumento.
De agravo retido.
Ordinário.
De apelação.

Questão 53
Em relação aos procedimentos especiais previstos no
Código de Processo Civil, é incorreto afirmar:
A) Na pendência do processo possessório, é defeso, assim
ao autor como ao réu, intentar a ação de
reconhecimento do domínio.
B) O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso
de esbulho.
C) É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de
desfazimento de construção ou plantação feita em
detrimento de sua posse.
D) A propositura de uma ação possessória em vez de outra
não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a
proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos
estejam provados.
Questão 54
No campo do direito tributário é correto afirmar:
A) Somente por meio de lei complementar poderão ser
instituídos tributos.
B) Somente a União pode instituir contribuições de
interesse das categorias profissionais.
C) A alteração de alíquotas de qualquer dos impostos
previstos na Constituição Federal somente poderá ser
efetivada mediante lei, em decorrência do princípio da
legalidade.
D) A não-cumulatividade é um princípio geral, aplicável a
todos os impostos previstos na Constituição Federal.
Questão 55
Qual das afirmações está em desacordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal?
A) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva
arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação.
B) 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.
C) A despesa total com pessoal será apurada somando-se
a realizada no ano em referência, adotando-se o regime
de caixa.
D) No âmbito municipal, o limite máximo da despesa de
pessoal, no caso do poder legislativo, é de seis por
cento da receita corrente líquida do município.
Questão 56
A lei orçamentária anual deve contemplar a:
A)
B)
C)
D)
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Questão 57
Segundo o disposto no Código Tributário Nacional (lei nº
5.172/66), prescreve em dois anos a ação:
A)
B)
C)
D)

Destinada a pleitear a restituição de tributos.
De cobrança do crédito tributário inscrito em dívida ativa.
Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.
Anulatória da decisão administrativa que denegar a
restituição.

Questão 58
Em relação ao Direito do Trabalho, é correto afirmar:
A) A exclusividade na prestação dos serviços é um dos
requisitos para a caracterização da relação de emprego.
B) Com a reforma legislativa recente, a CLT passou a ser
totalmente aplicável aos empregados domésticos.
C) A CLT prevê expressamente que, as autoridades
administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de
disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o
caso, pela jurisprudência, por analogia e por equidade,
dentre outros.
D) As alterações ocorridas na estrutura jurídica da empresa
resultarão, necessariamente, na alteração dos contratos
de trabalho.
Questão 59
No âmbito do processo trabalhista, cabe agravo de
instrumento:
A) No prazo de dez dias, das decisões interlocutórias.
B) No prazo de oito dias, dos despachos que denegarem a
interposição de recursos.
C) No prazo de dez dias, das decisões extintivas de
execução.
D) No prazo de oito dias, das decisões emanadas em
processos de execução.
Questão 60
Analise as assertivas no âmbito do direito penal e
processual penal e marque a correta:
A) A coação moral irresistível é uma excludente de ilicitude.
B) O regime aberto é incompatível com a pena de reclusão.
C) No caso de crime que exija representação, o
requerimento do ofendido só será apto para a
instauração de inquérito policial se dele constar a
individualização do autor da infração.
D) Se o funcionário público, emprega na cobrança de
tributo devido meio vexatório ou gravoso, que a lei não
autoriza, estará cometendo crime de excesso de
exação.

Advogado
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Superior
Advogado

01
C
21
A
41
A

02
B
22
D
42
C

03
D
23
B
43
A

04
A
24
C
44
D

05
D
25
A
45
B

06
C
26
C
46
C

07
B
27
B
47
C

08
A
28
D
48
B

09
B
29
A
49
A

10
C
30
D
50
C

11
B
31
B
51
D

12
D
32
A
52
A

13
C
33
D
53
B

14
A
34
C
54
B

15
D
35
B
55
C

16
C
36
A
56
A

17
B
37
D
57
D

18
A
38
A
58
C

19
D
39
D
59
B

20
C
40
B
60
D

