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Instruções Gerais
Caro Candidato:
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que
regem este Concurso Público.
1. Este Caderno de Provas contém 40 questões objetivas a serem respondidas. Recebido da fiscalização da
sala, você deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.
2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.), a fim de
concluir pelas respostas às questões formuladas.
3. O tempo de duração total das provas será de 3 (três) horas, incluída a leitura das instruções e o
preenchimento dos cartões de leitura óptica (cartões de respostas).
4. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da prova.
5. Cada questão oferece 5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d e e, sendo
somente uma correspondente à resposta correta.
6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.
7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento
receptor/transmissor de mensagens.
8. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), você deve preencher
totalmente apenas uma alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, com caneta de ponta grossa azul ou
preta, suficientemente pressionada, conforme o exemplo:
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9. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
assinado no verso, sem amassá-lo ou dobrá-lo, porquanto ele é insubstituível.
10.

É importante que o candidato na devolução do seu Cartão de Respostas, ao final da sua Prova,
assine a Listagem que atestará a entrega do mesmo.

11. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que
vier com outra assinalação que não a prevista no item 8, é nula.
12. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato.
13. O Gabarito Oficial será divulgado até 5 dias úteis após a realização desta prova objetiva, no site
www.conesul.org.
BOA PROVA!

2.

Língua Portuguesa

a)
b)
c)
d)
e)

Pingos simbólicos
Lembro que, anos atrás, fiquei emocionado com a
notícia de que tinham localizado a nascente do Rio
Amazonas. Quem sabe por que a gente se emociona?
Não havia nada de especialmente tocante na notícia.
Nada mudava na natureza do Amazonas e na nossa
__________ dele com aquele dado, por assim dizer,
biográfico. Todos os rios nascem em algum lugar, por
que o nascedouro do Amazonas despertava aquele
enternecimento, como o nascimento de um bebê? Não
sei, mas me comovi.
Exploradores da National Geographic Society tinham
descoberto que o Amazonas começa como pingos de
uma geleira do Nevado Mismi, uma montanha no Peru.
O filete de água que escorre por uma parede rochosa do
Nevado Mismi é o ponto mais distante da foz do
Amazonas na bacia de rios andinos que se juntam para
formar o grande rio. No pingo já está a pororoca, no nosso
começo está o nosso fim, como disse o poeta. Rios são
metáforas fortes, da vida que passa e do que ela deixa
para trás, e suas nascentes são metáforas mais
obscuras do começo e da razão de tudo, do primeiro
mistério. Durante muito tempo a localização da nascente
do Nilo foi um desafio para exploradores europeus, e a
sua busca, em contraste com o desinteresse dos nativos,
uma __________. Os exploradores perseguiam a glória
do __________ e a admiração dos seus pares. Já os
nativos sabiam que a origem do rio era um dadivoso deus
das águas que não receberia bem uma investigação do
seu presente. No fim - ou no começo - rios simbolizam o
que a gente quiser.
A goteira do Nevado Mismi representa o quê? Talvez
a única maneira de se olhar o Amazonas como algo
amável e manejável. Depois ele cresce, fica poderoso e
incompreensível, e quando entra no Brasil já ficou demais.
Simbolizando nossa histórica dificuldade em saber o que
fazer com tanta natureza.

3.

percepição
percepção
percepição
percepção
percepição

obseção
obcessão
obceção
obsessão
obssesão

pioneirismo
pionerismo
pionerismo
pioneirismo
pioneirismo

Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.
I. A palavra dadivoso é formada por derivação sufixal.
II. Idêntico processo de formação de palavras está presente em enternecimento e incompreensível .
III. Em amável , o sufixo significa passível de .
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)
e)

4.

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.
I, II e III.

Assinale a alternativa que identifica correta e
respectivamente as formas verbais despertava ,
perseguiam e receberia , em destaque no texto.
a) pretérito perfeito do indicativo; pretérito imperfeito
do indicativo; futuro do indicativo
b) pretérito imperfeito do indicativo; pretérito perfeito
do indicativo; futuro do pretérito do indicativo
c) pretérito mais-que-perfeito do indicativo; futuro
do pretérito do indicativo; pretérito perfeito do
indicativo
d) pretérito imperfeito do indicativo; pretérito perfeito
do indicativo; pretérito imperfeito do indicativo
e) pretérito perfeito do indicativo; pretérito imperfeito
do indicativo; futuro do pretérito do indicativo

5.
Adaptado de: VERISSIMO, Luis Fernado.
Donna ZH, Zero Hora, Porto Alegre, 20 abril, 2008, p. 2.

1.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

Na expressão mais distante (2º parágrafo), o
adjetivo está no grau
a)
b)
c)
d)
e)

Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica
das palavras.
I. As palavras história e glória são acentuadas
porque são paroxítonas terminadas em ditongo
crescente.
II. Manejável , amável e incompreensível
obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.
III. As palavras águas e metáforas são
proparoxítonas.

6.

positivo.
superlativo.
comparativo de igualdade.
superlativo relativo.
superlativo absoluto sintético.

Analise as expressões.
1. que, anos atrás, fiquei emocionado (1º parágrafo)
2. que o Amazonas começa (2º parágrafo)
3. que escorre por uma parede rochosa (2º parágrafo)

Qual(is) está(ão) correta(s) ?

A palavra que exerce a mesma função

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a II.
I, II e III.

3

apenas em 1 e 2.
apenas em 2 e 3.
apenas em1 e 3.
em todas as expressões.
em nenhuma das expressões.
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7.

Em e quando entra no Brasil já ficou demais.
(3º parágrafo), o nexo em destaque introduz uma
idéia de
a)
b)
c)
d)
e)

8.

a)
b)
c)
d)
e)

oposição.
causa.
conformidade.
tempo.
condição.

x 2 + y 2 6x

a)
b)
c)
d)
e)

Uma.
Duas.
Três.
Quatro.
Cinco.

a)
b)
c)
d)
e)

( 3; 5 ).
( 6; 10 ).
( 3/2; 5/2 ).
( 1 / 5; 1 / 3 ).
( 6; 10 ).

0,141.
1,7.
1,07.
10,7.
1,41.

15. Assinale a alternativa que corresponde ao inverso
do número complexo z = 3 + 2i.

Qual(is) está(ão) correta(s) de acordo com o texto?
Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.
I, II, III.

a)
b)
c)
d)
e)

10. Todas as palavras ou expressões, abaixo, estão
relacionadas ao rio Amazonas, exceto

( 3 + 2i ) / 13.
( 2 3i ) / 13.
( 2 + 3i ) / 13.
( 2 + 3i ) / 13.
( 3 2i ) / 13.

16. Utilizando = 3,14 e os valores numéricos da figura,
calcule e assinale o valor da área cinza da figura a
seguir.

filete de água (2º parágrafo).
pororoca (2º parágrafo).
goteira do nevado Mismi (3º parágrafo).
poderoso e incompreensível (3º parágrafo)
dadivoso deus das águas (3º parágrafo).

Matemática
11. Assinale a alternativa que contém a soma dos dez
primeiros termos da P.A. (1; 3; 5;......).
a)
b)
c)
d)
e)

90.
110.
80.
100.
120.
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30.

14. Utilizando os valores log10 2 = 0,30 e log10 3 = 0,47,
assinale a alternativa que corresponde a log10 12.

I. O autor sensibilizou-se com a notícia da
descoberta da nascente do rio Amazonas.
II. Assim como aconteceu com o Nilo, o Amazonas
despertou o interesse dos nativos.
III. O Amazonas simboliza nossa histórica
dificuldade em saber o que fazer com tanta
natureza.

a)
b)
c)
d)
e)

10y =

O centro C dessa circunferência tem coordenadas
( x; y) dadas por

Analise as afirmativas.

a)
b)
c)
d)
e)

70.
35.
90.
45.
55.

13. Considere a circunferência de equação

Se no período Os exploradores perseguiam a
glória do __________ e a admiração dos seus pares.
(2º parágrafo), o substantivo destacado fosse para
o singular, quantas outras modificações haveria no
período para ajustes de concordância?
a)
b)
c)
d)
e)

9.

12. O número de diagonais de um decágono é igual a

a)
b)
c)
d)
e)

4

12,28.
24,28.
18,28.
20,28.
22,28.

17. O produto das raízes da equação de 2º grau

23. Das modalidades de restrições do Estado à
propriedade privada.

y = f(x) = 3x 2 + 2x +18 é
a)
b)
c)
d)
e)

I. O tombamento é restrição tomada, em caráter
permanente, de imóveis, em benefício de valores
culturais, arqueológicos, científicos, paisagísticos, históricos, turísticos, artísticos, por
procedimento especifico de acordo com o
ordenamento jurídico pertinente que conclua pela
necessidade de sua preservação, no interesse
geral.
II. A requisição administrativa para imóveis como
bens móveis, pode ocorrer em situações
geralmente emergenciais ou de perigo ou para
realização de obras ou serviços de interesse
coletivo, impondo ao particular o dever de
suportar essa utilização, podendo limitar-se à
simples ocupação temporária.
III. A desapropriação de imóveis é restrição máxima
à propriedade, impedindo sua integral disponibilidade e extinguindo o respectivo direito, com
fundamento em hipóteses expressas na lei de
utilidade pública ou de interesse ou necessidade
social.

3 / 2.
2/3
9.
6.
3.

18. Um intervalo de tempo de 4,15 horas corresponde,
em horas, minutos e segundos a
a)
b)
c)
d)
e)

4 h 1 min 5 s.
4 h 15 min 0 s.
4h 9 min 0 s.
4 h 10 min 5 s.
4 h 5 min 1 s.

19. Aplica-se a quantia de R$ 8.800,00 durante o período
de dois anos e meio, à taxa de juros simples de 0,6 %
ao mês. Ao final desse período o montante será igual a
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 10.384,00.
R$ 10.274,00.
R$ 10.284,00.
R$ 10.374,00.
R$ 10.484,00.

Assim, com tais fundamentos, é correto afirmar que
está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

20. A imagem I da função y = f(x) = x 2 4x + 8 é
a)
b)
c)
d)
e)

I
I
I
I
I

=
=
=
=
=

{y
{y
{y
{y
{y

y > 4}.
y < 4}.
y 2}.
y 4}.
y 4}.

24. Constitui característica do contrato administrativo:
a)
b)
c)
d)

finalidade pública.
mutabilidade.
natureza intuitu personae .
presença da Administração Pública como Poder
Público.
e) todas as alternativas anteriores são consideradas
características do contrato administrativo.

Conhecimentos Específicos
21. Atos administrativos são divididos em categorias,
ou seja

25. Da desapropriação (Decreto-Lei 3.365/1941),
assinale a alternativa incorreta.

a) quanto ao conteúdo corresponde a autorização
e quanto à forma, a portaria.
b) quanto à forma corresponde a autorização, a
licença e o alvará.
c) quanto ao conteúdo corresponde a admissão, a
permissão e o despacho.
d) quanto à forma corresponde o decreto, a portaria
e a licença.
e) quanto ao conteúdo corresponde a permissão,
a circular e a resolução.

a) São pressupostos da desapropriação a
necessidade pública, a utilidade pública e o
interesse social.
b) Todos os bens poderão ser desapropriados,
incluindo coisas móveis e imóveis, corpóreas e
incorpóreas, públicas ou privadas.
c) A Constituição de 1988 proíbe que a função
social incida a propriedade improdutiva.
d) A desapropriação é forma originária de
aquisição da propriedade, ou seja, é aquela
que nasce de uma relação direta entre o sujeito
e a coisa.
e) Sob o aspecto formal, a desapropriação é um
procedimento, e, quanto ao conteúdo, constitui
transferência compulsória da propriedade.

22. Das entidades da Administração Indireta, não
constitui(em) como tal(is):
a)
b)
c)
d)
e)

somente a I e II.
somente a II e III.
somente a I e III.
apenas a III.
I, II e III.

as sociedades de economia mista.
as empresas públicas.
as autarquias.
os serviços integrados dos Ministérios.
as fundações públicas.
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26. Assinale a alternativa correta.

30. Dos atos administrativos em espécie,

a) A estabilidade é a garantia de permanência no
serviço público, assegurada, após dois anos de
exercício, ao servidor nomeado por concurso.
b) É assegurado ao servidor público em exercício
de mandato, o direito de ficar afastado do cargo,
emprego ou função, computando esse tempo
para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento.
c) O servidor público que se eleger Prefeito fará jus
às vantagens do cargo, emprego ou função e à
remuneração do cargo eletivo.
d) Constituem decorrência da estabilidade os
direitos à reintegração e à disponibilidade, exceto
ao aproveitamento.
e) Reintegração é o reingresso do servidor
demitido, quando seja invalidada por sentença
judicial a sua demissão, não lhe sendo
assegurando ressarcimento das vantagens
ligadas ao cargo.

I. Licença é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário, gratuito ou oneroso, que
a Administração Pública faculta ao particular a
execução de serviço público ou a utilização
privativa de bem público.
II. Admissão é o ato unilateral e vinculado pelo qual
a Administração reconhece ao particular, que
preencha os requisitos legais, o direito à
prestação de um serviço público.
III. Visto é o ato pelo qual os órgãos consultivos da
Administração emitem opinião sobre assuntos
técnicos ou jurídicos de sua competência.
Logo, está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)
e)

27. São fases de procedimentos da concorrência numa
licitação pública:

31. Sobre o histórico das Constituições brasileiras é
correto afirmar que

a) o edital, a habilitação, a classificação, a
homologação e a adjudicação.
b) a inscrição, a convocação, a escolha e a afixação
do instrumento convocatório.
c) não há estabelecimento quanto ao procedimento
específico, remetendo a matéria à legislação
pertinente.
d) a fase interna, a preparatória e a fase externa.
e) a publicação do aviso, o julgamento e a
classificação das propostas.

a) a Constituição de 1891 tomou por modelo a da
Polônia.
b) a Constituição de 1934 recebeu influência da
Constituição alemã de Weimar.
c) logo após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, com uma nova Constituição.
d) na Constituição de 1946 observou-se a realização
de um plebiscito nacional para aprová-la, tendo
em vista a instituição de normas programáticas
aos direitos sociais.
e) a Carta Constitucional de 1967 foi votada e
promulgada pela Assembléia Constituinte,
alterando substancialmente o documento, face
o ingresso de governos militares.

28. Conforme a Constituição Brasileira de 1988, em seu
Capítulo VII, da Administração Pública, é correto
afirmar que
a) é garantido ao servidor público civil e militar o
direito de greve.
b) é admitida a acumulação remunerada de cargos
públicos.
c) os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros, exceto os
estrangeiros.
d) o prazo de validade do concurso público será de
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

32. São direitos fundamentais em espécie, da Constituição de 1988:
a) a educação, a saúde, a segurança pública.
b) o meio-ambiente, o ensino e a subsistência.
c) a seguridade social, a saúde, a assistência
social e a previdência social.
d) a vida, a liberdade, a segurança, a propriedade e
a igualdade.
e) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a
publicidade e a eficiência.

29. São considerados princípios do processo
administrativo:

33. É competência material ou administrativa, ou não
legislativa:

a) publicidade, ampla defesa, contraditório.
b) do impulso oficial, da obediência à forma e aos
procedimentos estabelecidos em lei.
c) oficialidade, gratuidade, atipicidade.
d) legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
103 - Advogado

apenas I
apenas II
apenas III
somente I e III
somente II e III

a)
b)
c)
d)
e)

6

as diretrizes e bases da educação nacional.
a produção e consumo.
a educação, cultura, ensino e desporto.
a proteção à infância e à juventude.
manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do Estado, programas de educação
pré-escolar e de ensino fundamental.

34. O princípio do devido processo legal pressupõe
elaboração regular e correta da lei, bem como sua
razoabilidade, senso de justiça e enquadramento
nas preceituações constitucionais; assim, não é
considerado princípio decorrente do devido processo
legal:

39. O Ministério Público da União tem por chefe o
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

o contraditório e a ampla defesa.
a garantia de acesso à justiça.
a violabilidade do domicílio.
são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas
por meios ilícitos.
e) o juiz natural.

40. Da Segurança Pública, conforme a Constituição de
1988, não constitui órgão:
a)
b)
c)
d)
e)

35. É competente nos crimes de responsabilidade
praticados por Ministro de Estado,
a)
b)
c)
d)
e)

Ministro da Justiça.
Procurador-Geral da República.
Presidente do Conselho Nacional de Justiça.
Presidente da República.
Advogado-Geral da União.

as polícias civis.
as polícias militares e corpos de bombeiros.
as guardas municipais.
a polícia ferroviária federal.
a polícia rodoviária federal.

o STF.
o Congresso Nacional.
o Senado.
a Câmara dos Deputados.
o Conselho Nacional de Justiça.

36. É competente nas infrações penais comuns
praticados por Ministro do Supremo Tribunal Federal,
a)
b)
c)
d)
e)

o Supremo Tribunal Federal.
o Congresso Nacional.
o Senado.
a Câmara dos Deputados.
o Conselho Nacional de Justiça.

37. Das atribuições do Executivo, conforme a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que compete
a) exclusivamente ao Congresso Nacional os
planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento.
b) aos Ministros de Estado criar e extinguir cargos
dos ministérios e órgãos da administração federal.
c) ao Presidente da República eleger os membros
do Conselho da República.
d) ao Presidente da República a eleição de
magistrados federais.
e) aos Ministros de Estado prover cargos públicos
federais na pasta ministerial, desde que observados
os limites traçados nas respectivas delegações.
38. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem
competência para julgar em recurso ordinário:
a) julgar válida lei local contestada em face de lei
federal.
b) o crime político.
c) a homologação de sentenças estrangeiras e a
concessão de exequatur às cartas rogatórias.
d) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e,
do outro, Município ou pessoa residente ou
domiciliada no País.
e) as causas decididas pelos juízes federais e pelos
juízes estaduais no exercício da competência
federal da área de sua jurisdição.
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