
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA - MG 

CONCURSO PÚBLICO 
Edital 001/2016 

CADERNO DE QUESTÕES 

PROCURADOR 
NÍVEL SUPERIOR  

                              

                               NOME:      _________________________________________________________ 

                               Nº DE INSCRIÇÃO:  

 

LEIA COM ATENÇÃO 

 
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas) correspondentes ao cargo 

concorrente do candidato; 
 

2. Cada questão de múltipla escolha apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E sendo apenas 
uma correta; 
 

3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo e nível 
para os quais você foi inscrito estão corretos. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique 
imediatamente ao fiscal de sala; 

 
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, 

comunique ao fiscal de sala; 
 

5. ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio da FOLHA DE RESPOSTA E CADERNO DE 
QUESTÕES; 
 

6. É obrigatório o uso de caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta; 
 

7. Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone 
celular, tablet etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné etc.; 
 

8. O (a) candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma) hora do início da 
prova. Vale ressaltar que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES, após 2(duas) horas do início da prova; 

 
9. O tempo disponível para a prova é de 03 (três) horas; 

 
10. Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala a FOLHA DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES 

(caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova); 
 

11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA 
e/ou a FOLHA DE RESPOSTAS. 

 
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos. 

 
BOA PROVA! 

 
DESTAQUE AQUI 

 
  01  06  11  16  21  26  

02  07  12  17  22  27  

03  08  13  18  23  28  

04  09  14  19  24  29  

05  10  15  20  25  30  



PROCESSO SELETIVO INTERNO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ 
Editais nº 02 e 03/2015 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questões de 01 a 05 
Texto para as questões 01 a 05 
 

Câncer 
 

As novas frentes de ataque 
 

A ciência chega finalmente à fase de atacar o mal pela 
raiz sem efeito colateral 

 
 A luta contra o câncer teve grandes vitórias nas 
últimas décadas do século 20, mas deve-se admitir que 
houve também muitas esperanças de cura não 
concretizadas.  

Após sucessivas promessas de terapias 
revolucionárias, o século 21 começou com a notícia de 
uma droga comprovadamente capaz de bloquear pela 
raiz a gênese de células tumorais. Ela foi anunciada em 
maio deste ano, na cidade de San Francisco, nos EUA, 
em uma reunião com a presença de cerca de 26 mil 
médicos e pesquisadores. A genética, que já vinha sendo 
usada contra o câncer em diagnóstico e em avaliações 
de risco, conseguiu, pela primeira vez, realizar o sonho 
das drogas "inteligentes": impedir a formação de 
tumores. Com essas drogas, será possível combater a 
doença sem debilitar o organismo, como ocorre na 
radioterapia e na quimioterapia convencional. 

O próximo passo é assegurar que as células 
cancerosas não se tornem resistentes à medicação. São, 
portanto, várias frentes de ataque. Além das mais de 400 
drogas em testes, aposta-se no que já vinha dado certo, 
como a prevenção e o diagnóstico precoce. 

 
Revista Galileu. Julho de 2001, p. 41. 

 
 

QUESTÃO 01  
A função de linguagem predominante nesse texto é: 
 
(A) conativa; 
(B) expressiva; 
(C) referencial; 
(D) fática; 
(E) de contato. 
 
QUESTÃO 02  
Em relação ao uso do acento grave em: “O próximo 
passo é assegurar que as células cancerosas não se 
tornem resistentes à medicação”, podemos afirmar: 
 
(A) que se deu por haver presença de preposição A, 
regida pelo adjetivo resistentes; e do artigo A, aceito pelo 
substantivo feminino medicação; 
(B) que ocorreu por haver um caso de regência verbal; 
(C) que se efetivou devido à presença de artigo A anterior 
à palavra resistentes e da preposição A posterior à 
palavra medicação; 
(D) que ocorreu por conta da presença de artigo A 
posterior à palavra resistentes e da preposição A anterior 
à palavra medicação; 
(E) que seu uso está inadequado, constituindo um mau 
uso do acento.  

 
QUESTÃO 03  
Em: “A genética, que já vinha sendo usada contra o 
câncer em diagnóstico e em avaliações de risco, 
conseguiu, pela primeira vez, realizar o sonho das drogas 
‘inteligentes’: impedir a formação de tumores”, as partes 
sublinhadas constituem-se como uma Oração: 
 
(A) Absoluta; 
(B) Coordenada; 
(C) Subordinada; 
(D) Principal; 
(E) Reduzida. 
 
QUESTÃO 04  
No trecho: “mas deve-se admitir que houve também 
muitas esperanças de cura não concretizadas”, o verbo 
haver está: 
 
(A) em desacordo com a Norma Padrão, pois deveria 
estar no plural; 
(B) no pretérito imperfeito, o que justifica sua 
concordância no singular; 
(C) no singular, porque neste caso ele é impessoal; 
(D) na terceira pessoa, porque concorda com o sujeito 
posteriormente expresso; 
(E) no pretérito mais que perfeito, o que justifica sua 
concordância no singular. 

 
QUESTÃO 05  
No fragmento: “O próximo passo é assegurar que as 
células cancerosas...”, o vocábulo que é: 
 
(A) partícula de realce; 
(B) pronome relativo; 
(C) sujeito; 
(D) objeto direto; 
(E) conjunção integrante. 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
Questões de 06 a 10 
 
QUESTÃO 06  

Assinale a opção que apresenta o nome do dispositivo 
de conexão demonstrado na figura abaixo:     

 

 

 

 
Fonte: CRAVO, M.; Concurso Público da Prefeitura de 

Itaúna-MG, 2016. 

 

(A) VGA  

(B) HDMI  

(C) Videocomponente  

(D) DVI  

(E) EGA  
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QUESTÃO 07  

Sobre as características básicas da segurança da 
informação é correto afirmar:  

 

(A) Confidencialidade está ligado à propriedade de 
manter a informação armazenada com todas as suas 
características originais estabelecidas pelo dono da 
informação, tendo atenção com o seu ciclo de vida 
(criação, manutenção e descarte). 

(B) Disponibilidade deve garantir que a informação esteja 
sempre disponível para uso quando usuários autorizados 
necessitarem. 

(C) Integridade é um conceito no qual o acesso à 
informação deve ser concedido a quem de direito, ou 
seja, apenas para as entidades autorizadas pelo 
proprietário ou dono da informação. 

(D) Pacificação diferente de ser um segredo ou algo 
inacessível, é um conceito no qual o acesso à informação 
deve ser concedido a quem de direito, ou seja, apenas 
para as entidades autorizadas pelo proprietário ou dono 
da informação. 

(E) Identificação consiste no conceito de identificar o 
invasor e denuncia-lo a autoridade competente.  

 

QUESTÃO 08  

Após instalar um programa editor de fotos, José 
percebeu que começou a aparecer janelas pop-ups 
mostrando anúncios indesejados durante sua navegação 
na internet. Qual o nome do software responsável pela 
ação indesejada?  

 

(A) Antivírus.    

(B) Adware.   

(C) Photoshop.   

(D) WindowsAnime.   

(E) Phishing. 

 
QUESTÃO 09  

Observando a imagem abaixo, podemos afirmar que a 
funcionalidade do botão destacado é:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CRAVO, M.; Concurso Público da Prefeitura de Itaúna-MG, 2016. 

 

(A) Quebrar textos extralongos em várias linhas para 
poder vê-lo integralmente em diversas células da tabela 
ou aba. 

(B) Quebrar textos extralongos em várias linhas para 
poder vê-lo em diversas células. 

(C) Quebrar textos extralongos ou curtos em várias linhas 
para poder vê-lo em uma ou mais planilhas. 

(D) Quebrar textos extralongos em várias linhas para 
poder vê-lo integralmente. 

(E) Quebrar textos extralongos em várias colunas para 
poder vê-lo integralmente. 

 
QUESTÃO 10  

No Sistema Operacional Windows 7 BR, a execução 
do atalho de teclado CTRL + ESC tem por finalidade: 

 

(A) Mostrar a janela do Windows Explore.  

(B) Mostrar a Área de Trabalho.  

(C) Maximizar uma janela aberta. 

(D) Recuperar arquivo recentemente excluído. 

(E) Abrir o Menu Iniciar.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO DO 
MUNICÍPIO 

 
Questões de 11 a 20 
 
QUESTÃO 11  
Com base na Lei Orgânica do Município de Itaúna- MG, 
sobre o processo legislativo de lei complementar, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Cabe a qualquer membro da Câmara, ao Prefeito e 
aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Lei 
Orgânica. 
(B) É aprovado por maioria dos membros da Câmara. 
(C) O processo legislativo municipal compreende 
emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis 
ordinárias, decretos legislativos, resoluções e portarias. 
(D) A emenda à Lei Orgânica pode ser proposta por, no 
mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da Câmara, pelo 
Prefeito ou, ainda, por, no mínimo, 5% do eleitorado do 
Município de Itaúna/MG. 
(E) A emenda será promulgada pela Mesa Diretora da 
Câmara, com o respectivo número de ordem. 
 
QUESTÃO 12  
O Regime Jurídico Único do Município de Itaúna – MG, 
cita as vantagens percebidas por servidor público. No 
que diz respeito às diárias, assinale a afirmativa correta: 
 
(A) O servidor que, a serviço, se afastar do Município em 
caráter eventual ou transitório, para outro ponto do 
território nacional, fará jus a passagens diárias para 
cobrir as despesas de pousada, alimentação e 
locomoção. 
(B) A diária será concedida por dia de afastamento, 
sendo devida na proporção de 1/3, quando o 
deslocamento não exigir pernoite fora da sede. 
(C) O servidor que receber diárias e não se afastar da 
sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las, 
integralmente, em até 48 (quarenta e oito) horas. 
(D) A concessão de ajuda de custo impede a concessão 
de diária e vice-versa. 
(E) Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo 
menor do que o previsto para o seu afastamento, não 
precisará restituir as diárias recebidas em excesso, 
sendo esse excesso descontado em folha de pagamento. 
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QUESTÃO 13  
Uma das formas de penalidade disciplinar do servidor 
público municipal é a suspensão. Sobre essa modalidade 
de penalidade, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A suspensão será aplicada em caso de reincidência 
das faltas punidas com a advertência e de violação das 
demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a 
penalidade de demissão, não podendo exceder 30 (trinta) 
dias. 
(B) O cancelamento da suspensão surtirá efeitos ex tunc. 
(C) A suspensão será aplicada por escrito, nos casos de 
violação de proibição constantes do artigo 114, incisos I 
a IX, e de inobservância de dever funcional previsto em 
lei, regulamento ou norma interna, que não justifique 
imposição de penalidade mais grave. 
(D) As penalidades de suspensão terão seus registros 
cancelados após o decurso de 3 (três) anos de efetivo 
exercício, se o funcionário não houver, nesse período, 
praticado nova infração disciplinar. 
(E) Será punido com suspensão de 30 (trinta) dias o 
servidor que injustificadamente recursar-se a ser 
submetido à inspeção médica determinada pela 
autoridade competente, cessando os efeitos de 
penalidade uma vez cumprida a determinação. 
 
QUESTÃO 14  
Com base na Lei Orgânica do Município de Itaúna – MG, 
em relação ao Poder Legislativo Municipal pode-se 
afirmar que: 
 
(A) É exercido pelo Prefeito e Vice-Prefeito e mais os 
vereadores, com mandato eletivo de 4 (quatro) anos. 
(B) É exercido pela Câmara Municipal, composta por 17 
(dezessete) vereadores, representantes do povo, eleitos 
para um mandato de 4 (quatro) anos, elegíveis por mais 
4 (quatro) anos. 
(C) É exercido pela Câmara Municipal, composta por 17 
(dezessete) vereadores, representantes do povo, eleitos 
para um mandato de 4 (anos), não havendo limites para 
reeleições no Poder Legislativo. 
(D) É exercido pelo Prefeito do Município, auxiliado pelos 
Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador 
Geral do Município. 
(E) É de competência concorrente dos Vereadores e 
Prefeito elaborar, aprovar e promulgar o Regimento 
Interno da Câmara Municipal. 
 
QUESTÃO 15  
Fernanda ficou em 9º lugar em um concurso público de 
provas e de provas e títulos, o qual ofertava 7 vagas para 
o cargo ao qual prestou a prova. Se os candidatos que 
ficaram em 5º e 7º lugar não tomarem posse, teremos: 
 
(A) Vacância dos cargos e Fernanda não terá direito à 
posse. 
(B) Vacância dos cargos e Fernanda terá direito à posse. 
(C) Fernanda terá direito à posse, respeitada a ordem de 
classificação. 
(D) Vacância dos cargos e Fernanda terá direito apenas 
se o outro candidato não tomar posse.  
(E) Fernanda não terá direito à posse, devendo impetrar 
Mandado de Segurança para requerê-la. 
 

 
QUESTÃO 16  
A investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
verificada inspeção médica, bem como o retorno à 
atividade do servidor aposentado por invalidez, quando 
forem declarados insubsistentes os motivos 
determinantes da aposentadoria, são formas de 
provimento em cargo público. Dentre as alternativas 
abaixo, assinale a correta: 
 
(A) Trata-se de aproveitamento e readaptação, 
respectivamente. 
(B) Trata-se de reversão e readaptação, 
respectivamente. 
(C) Trata-se de nomeação e reversão, respectivamente. 
(D) Trata-se de readaptação e reversão, 
respectivamente. 
(E) Trata-se de reversão e integração, respectivamente. 
 
QUESTÃO 17  
Em relação a Licença-Prêmio prevista no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Município de Itaúna-MG, assinale a alternativa correta: 
 
(A) O servidor terá direito à licença-prêmio, com duração 
de 6 meses, adquirida a cada período de 10 anos de 
efetivo exercício de serviço público municipal, admitida a 
sua conversão em espécie, por opção do servidor ou 
para efeito de férias, a contagem em triplo das não 
gozadas. 
(B) O servidor terá direito à licença-prêmio, com duração 
de 3 meses, adquirida a cada período de 5 anos de 
efetivo exercício público municipal, admitida a sua 
conversão em espécie, por opção do servidor ou para 
efeito de férias, a contagem em triplo das não gozadas. 
(C) O servidor terá direito à licença-prêmio, com duração 
de 2 meses, adquirida a cada período de 5 anos de 
efetivo exercício público municipal, admitida a sua 
conversão em espécie, por opção do servidor ou para 
efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não 
gozadas. 
(D) O servidor terá direito à licença-prêmio, com duração 
de 6 meses, adquirida a cada período de 10 anos de 
efetivo exercício público municipal, admitida a sua 
conversão em espécie, por opção do servidor ou para 
efeito de aposentadoria, a contagem em triplo das não 
gozadas. 
(E) O servidor terá direito à licença-prêmio, com duração 
de 4 meses, adquirida a cada período de 10 anos de 
efetivo exercício público municipal, admitida a sua 
conversão em espécie, por opção do servidor ou para 
efeito de aposentadoria, a contagem em triplo das não 
gozadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 

4                                                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA (MG) 
 EDITAL Nº 001/2016 

NÍVEL SUPERIOR 
PROCURADOR 

 

QUESTÃO 18  
Dentre os objetivos do Município de Itaúna – MG 
podemos destacar a política urbana que se configura 
como garantia de bem estar a população, sua execução 
se dá sobretudo em cumprimento da função social da 
propriedade. Diante disso, caso o proprietário do imóvel 
urbano não cumpra a sua função social, o Município 
poderá determinar 
 
(A) o confisco do imóvel, de modo a transferir 
compulsoriamente sua propriedade para o patrimônio 
público. 
(B) a aplicação de imposto territorial e predial urbano 
progressivo mediante a majoração da alíquota pelo prazo 
de cinco anos consecutivos, de modo a assegurar o 
cumprimento de sua função social. 
(C) a desapropriação do imóvel, não devendo indenizar 
o proprietário em razão disso. 
(D) a ocupação do imóvel, de modo a transferir a sua 
propriedade por razões de interesse público. 
(E) o tombamento do imóvel, devendo as propriedades 
circunvizinhas também respeitar as determinações 
municipais, mediante justa e prévia indenização. 
 
QUESTÃO 19  
O brasão da bandeira do Município de Itaúna possui 
diversos elementos, dentre eles o livro que representa a 
educação, assegurada na Lei Orgânica como direito de 
todos, dever intransferível da família, e prioritamente, do 
Poder Público, tendo como objetivo o pleno 
desenvolvimento do ser humano, no que diz respeito à 
vivência de sua cidadania plena e à profissionalização 
eficiente. Acerca da educação no âmbito municipal, 
assinale assertiva incorreta: 
 
(A) O Município aplicará anualmente 25%, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino e da educação. 
(B) Os recursos do Município de Itaúna serão destinados 
as escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 
em lei federal. 
(C) A Prefeitura de Itaúna assinou no mês de maio, deste 
ano, o contrato para a reforma de um imóvel no Bairro 
Itaunense que será transformado em creche. O espaço 
terá capacidade para atender 80 crianças. 
(D) O ensino é livre à iniciativa privada, atendidos o 
cumprimento das normas gerais e nacionais de 
educação, bem como a autorização e avaliação de 
qualidade pelos órgãos competentes. 
(E) O preenchimento do cargo de diretor de escola 
pública municipal está previsto na forma do item VII, art. 
196 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 20  
As cores da bandeira de Itaúna possuem motivo 
histórico, a qual fora idealizada por Dona Eponina em 
meados dos anos 50. Sobre o motivo histórico que deu 
ensejo à escolha das cores da bandeira do município 
mineiro, assinale a alternativa correta: 
 
(A) As cores vermelho e verde foram selecionadas para 
homenagear os portugueses que vieram de Bonfim em 
meados do século XX. 
(B) A cor vermelha foi escolhida para homenagear a 
Bandeira Portuguesa, a Bandeira dos Bandeirantes e a 
Bandeira de Minas; a cor verde foi escolhida para 
homenagear a Bandeira Brasileira; e, por fim, a cor 
branca foi escolhida para homenagear a todas as 
bandeiras brasileiras, pois o branco é uma cor neutra. 
(C) A cor vermelha representa na bandeira do Município 
de Itaúna o minério; a cor verde representa o campo; e a 
cor branca homenageia todas as bandeiras brasileiras, 
pois o branco é uma cor neutra. 
(D) A cor vermelha foi escolhida para homenagear 
Felizardo Gonçalves Cançado e Manoel Gonçalves 
Bonfim que foram os primeiros Gonçalves a pisar o solo 
itaunense, solo este investido de minério; a cor verde 
representa o campo explorado pelos Sousa Moreira e 
Gonçalves Cançado, dos quais nasceram os Gonçalves 
de Sousa, responsáveis pela implantação da indústria 
têxtil em Santanense. 
(E) As cores vermelho e verde foram escolhidas para 
homenagear os portugueses que conseguiram grande 
conquista na história do Município de Itaúna: a 
emancipação do município, separando-o de Pará de 
Minas, graças, também, aos esforços do deputado 
itaunense José Gonçalves de Sousa, Dr. Augusto 
Gonçalves de Sousa, considerado o pai do município. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questões de 21 a 30 
 

QUESTÃO 21  
De acordo com a Lei nº 9.784/99, que versa sobre o 
processo administrativo e suas peculiaridades, é correto 
afirmar: 
 
(A) São capazes, para fins de processo administrativo, os 
maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial 
em ato normativo próprio. 
(B) O processo administrativo deve ser iniciado 
obrigatoriamente de ofício. 
(C) A competência do processo administrativo é 
renunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a 
que foi atribuída como própria, salvo os casos de 
delegação e avocação legalmente admitidos. 
(D) A avocação temporária de competência atribuída a 
órgão hierarquicamente inferior não é permitida no 
processo administrativo. 
(E) O deferimento de alegação de suspeição poderá ser 
objeto de recurso, sem efeito suspensivo. 
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QUESTÃO 22  
As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas na Lei nº 8.429/92 podem ser propostas até: 
 
(A) Dez anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança. 
(B) Dois anos após o término do exercício de mandato, 
de cargo em comissão ou de função de confiança. 
(C) Cinco anos após o término do exercício de mandato, 
de cargo em comissão ou de função de confiança. 
(D) Três anos após o término do exercício de mandato, 
de cargo em comissão ou de função de confiança. 
(E) Quinze anos após o término do exercício de mandato, 
de cargo em comissão ou de função de confiança. 
 

QUESTÃO 23  
Sobre os contratos em geral firmados sob a égide do 
Código de Processo Civil, é correto afirmar: 
 
(A) Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que 
estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito 
resultante da natureza do negócio. 
(B) É ilícito às partes estipular contratos atípicos. 
(C) Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa 
viva, salvo quando houver expressa autorização. 
(D) Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que 
será realizado o serviço. 
(E) Quando houver no contrato de adesão cláusulas 
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 
interpretação menos favorável ao aderente. 
 
QUESTÃO 24  
A Lei 11.079/04 institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no âmbito dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. De acordo com a referida lei, é vedada a 
celebração de parceria público-privada, exceto quando: 
 
(A) O período de prestação do serviço for superior a 5 
(cinco) anos. 
(B) O valor do contrato for inferior a R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais). 
(C) Tenha como objeto único o fornecimento de mão de 
obra. 
(D) O período de prestação do serviço for inferior a 5 
(cinco) anos. 
(E) Tenha como objeto único a execução de obra pública. 
 

QUESTÃO 25  
Os atos processuais são públicos, no entanto possuem 
tramitação sob o pálio do segredo de justiça os 
processos: 
 
(A) Em que se exija o interesse público ou social. 
(B) Em que constem dados protegidos pelo direito 
constitucional à liberdade. 
(C) Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre 
cumprimento de carta arbitral, desde que a 
confidencialidade estipulada na arbitragem seja 
comprovada perante o juízo. 
(D) Que versem sobre casamento, separação de corpos, 
divórcio, separação, união estável e filiação. 
(E) Que versem sobre alimentos e guarda de crianças e 
adolescentes. 
 

 
QUESTÃO 26  
A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o 
executado ou o interessado para integrar a relação 
processual. Todavia a citação não poderá ser feita pelo 
correio quando: 
 
(A) O citando for pessoa de direito público. 
(B) O citando for incapaz. 
(C) O autor a requerer de outra forma. 
(D) O citando residir em comarca de outro estado. 
(E) O citando residir em local não atendido pela entrega 
domiciliar de correspondência. 
 

QUESTÃO 27  
O Código de Processo Civil vigente dispõe que se a 
petição inicial preencher os requisitos essenciais e não 
for o caso de improcedência do pedido, o juiz designará 
audiência de conciliação ou mediação. Sobre a audiência 
de conciliação ou mediação, é incorreto afirmar: 
 
(A) A autocomposição obtida será reduzida a termo e 
homologada por sentença. 
(B) Poderá haver mais de uma sessão destinada à 
conciliação e à mediação, não podendo exceder a um 
mês da data de realização da primeira sessão, desde que 
necessárias à composição das partes. 
(C) A intimação do autor para a audiência será feita na 
pessoa de seu advogado. 
(D) As partes devem estar acompanhadas por seus 
advogados ou defensores públicos. 
(E) A audiência não será realizada se ambas as partes 
manifestarem, expressamente, desinteresse na 
composição consensual. 
 
QUESTÃO 28  
Os bens públicos são bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
interno. Sobre isso assinale a afirmativa incorreta: 
 
(A) São bens públicos os de uso comum do povo, tais 
como: rios, mares, estradas, ruas e praças. 
(B) Os bens públicos dominicais são inalienáveis. 
(C) Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 
(D) São bens públicos os de uso especial, tais como 
edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. 
(E)  O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou 
retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela 
entidade a cuja administração pertencerem. 
 
QUESTÃO 29  
Com fulcro no Código Civil Brasileiro, são pessoas 
jurídicas de direito privado, exceto: 
 
(A) As empresas individuais de responsabilidade 
limitada. 
(B) As autarquias. 
(C) As sociedades. 
(D) As organizações religiosas. 
(E) Os partidos políticos. 
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QUESTÃO 30  
Assinale a afirmativa incorreta quanto ao que dispõe o 
Código de Processo Civil sobre a ação rescisória: 
 
(A) O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos 
contados do trânsito em julgado da última decisão 
proferida no processo. 
(B) A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) 
capítulo da decisão. 
(C) Tem legitimidade para propor a ação rescisória quem 
foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal 
ou singular. 
(D) A propositura da ação rescisória impede o 
cumprimento da decisão rescindenda. 
(E) Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, 
a secretaria do tribunal expedirá cópias do relatório e as 
distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão 
competente para o julgamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


