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INSTRUÇÕES 
1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas e 1 questão discursiva. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita na folha de versão 

definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o 

nome impresso neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-
a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 

cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

9. A resposta da questão discursiva deve ser transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de versão 

definitiva, com caneta preta. 

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de 

versão definitiva. 

10. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

11. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de 

registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, 
telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser 
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o 
porte e /ou uso de armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, 
chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso essas exigências sejam descumpridas, o 
candidato será excluído do concurso. 

12. A duração da prova é de 5 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a 

transcrição das respostas para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva. 

13. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta, a folha de versão definitiva 
e a ficha de identificação. 

14. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-
o consigo. 
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PORTUGUÊS 
 
 
01 - A charge ao lado ironiza um momento 

econômico que afeta toda a população 
brasileira, pobre ou rica. Com base na 
representação que o autor faz dos cintos, 
infere-se que: 

 

a) pobres e ricos sofrerão aperto na mesma 
proporção, já que os cintos têm o mesmo 
comprimento e largura. 

b) os pobres quase não sofrerão aperto, 
pela quase ausência de furos. 

►c) o aperto será mais drástico para os 
pobres, por causa da distância entre os 
furos. 

d) os ricos, pela maior quantidade de furos 
no cinto, são os que mais sentirão o 
aperto. 

e) pela posição dos cintos, os pobres terão de apertar o cinto antes dos ricos. 
 

 
02 - Considere o seguinte texto: 
 

– Você sabe qual é o plural de mel? 
– Já vem você. Mel não tem plural. 
– Como não tem? Tem até dois. 
E me conta que outro dia um entendido em mel fazia uma preleção sobre o assunto na televisão. No que saiu do singular 

para se meter no plural, quebrou a cara: 
– Acabou falando que existem muitos mels diferentes. 
– E não existem? 
– Existem. Mas não mels. Com essa ele se deu mal. 
– Se deu mel, então. (...) 
– Perguntei a uma amiga que entende. 
– De mel? 
– Não: de plural. Ela confirmou: tanto pode ser méis como meles. Mels é que jamais. 

 

(SABINO, Fernando. De mel a pior. In: _______. O gato sou eu. Rio de Janeiro: Record, 1992. p. 28-29.) 
 

Considerando o exemplo de formação do plural apresentado no texto, assinale a alternativa que também apresenta 
duas formas de plural. 
 

a) Papel. 
►b) Aval. 
c) Sinal. 
d) Mal. 
e) Canil. 

 

 
03 - No dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral não estava descobrindo o Brasil, estava a descobrir o Brasil. Um dos grandes 

mistérios da nossa história e da história da nossa língua em comum é: porque é que o gerúndio (forma nominal do verbo 
caracterizada pelo sufixo “ndo”), que quase não é usado em Portugal, é tão usado no Brasil? 
 

(Luís Fernando Veríssimo. A matutar. Disponível em: <http://expresso.sapo.pt/opiniao/opiniao_luis_fernado_verissimo/a-matutar=f382909>. 

Acessado em 30 de agosto de 2015.) 
 

O uso de gerúndio em português é legítimo e indica algumas situações possíveis, como uma ação que está em curso 
ou que ocorre simultaneamente a outra. O que Veríssimo questiona no texto acima é o uso desenfreado dessa forma 
verbal no Brasil, fenômeno que ficou conhecido como gerundismo. Assinale a alternativa que traz um exemplo desse 
uso. 

 

a) Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata; levava um Manual e uma botica. 
b) Parei na varanda; ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. 
c) Por favor, fale pausadamente, pois estou transcrevendo a sua fala. 
d) Na varanda achei prima Justina, passeando de um lado para outro. 
►e) Amanhã, quando chegar ao escritório, estarei verificando o que me foi pedido. 

 
  

 
(Millôr Fernandes. Disponível em: 
http://www2.uol.com.br/millor/aberto/charges/008/021.htm, acessado em 26 de agosto 
de 2015.) 

http://www2.uol.com.br/millor/aberto/charges/008/021.htm
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04 - O texto abaixo (adaptado de <http://oglobo.globo.com/brasil/apos-servir-ex-presidentes-por-11-anos-sucatao-sera-
leiloado-17237071>) encontra-se fora de sua ordem original. Numere os parênteses, identificando a sequência textual 
lógica dos segmentos. 

 

(   ) A aeronave, no entanto, já teve seus dias de glória. 
(   ) A FAB conta que o “Sucatão” deixou de ser usado devido aos altos custos de manutenção, inclusive o consumo 

excessivo de combustível e o barulho acima dos níveis permitidos por muitos aeroportos. 
(   ) O antigo boeing presidencial 707 (KC-137) da Força Aérea Brasileira (FAB), mais conhecido como “Sucatão”, está 

sendo leiloado. 
(   ) Adaptada para o governo, possibilitou viagens ao exterior em compromissos oficiais da presidência e de ministros 

de Estado. Quando foi substituída, ajudou no reabastecimento em voo de caças, por ter grande capacidade de 
carregar combustível (90.000 litros) em maior distância e maior altitude, com possibilidade de transferência de 
1.700 litros por minuto. 

(   ) A aeronave de 1958 foi usada pelos presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) até ser substituída, em 2005, pelo Airbus A-319. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 1 – 2 – 3 – 5. 
b) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 
►c) 4 – 3 – 1 – 5 – 2. 
d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
e) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
 

05 - As regras de pontuação não são totalmente estanques, ou seja, não há apenas uma forma de utilizá-la. Dependendo 
da forma como a utilizamos, acabamos por dizer coisas diferentes. Considere as sentenças abaixo, cuja versão original 
foi retirada do livro Orfeu extático na metrópole, de Nicolau Sevcenko (São Paulo: Companhia das Letras, 1992), numere 
a coluna da direita, relacionando os trechos pontuados de modo diferente da coluna da esquerda com os respectivos 
sentidos. 

 

1. Historiador dos limiares do mundo moderno, Nicolau 
Sevcenko nos oferece um livro de leitura arrebatadora e 
densa, que seduz e instiga o leitor capaz de sobreviver à 
ansiedade cartesiana (...) 

2. Historiador, dos limiares do mundo moderno, Nicolau 
Sevcenko nos oferece um livro de leitura arrebatadora e 
densa, que seduz e instiga o leitor capaz de sobreviver à 
ansiedade cartesiana (...) 

3. Historiador, dos limiares do mundo moderno, Nicolau 
Sevcenko nos oferece um livro de leitura arrebatadora e 
densa, que seduz e instiga o leitor, capaz de sobreviver à 
ansiedade cartesiana (...). 

4. Historiador dos limiares do mundo moderno, Nicolau 
Sevcenko nos oferece um livro de leitura arrebatadora e 
densa, que seduz e instiga o leitor, capaz de sobreviver à 
ansiedade cartesiana (...). 

(   ) Os estudos de Nicolau Sevcenko focalizam 
o começo da era moderna e seu livro, que 
resiste à postura cartesiana, agrada quem o 
ler. 

(   ) Nicolau Sevcenko viveu no começo da era 
moderna e seu livro agrada o leitor que for 
capaz de resistir à postura cartesiana. 

(   ) Os estudos de Nicolau Sevcenko focalizam 
o começo da era moderna e seu livro agrada 
o leitor que for capaz de resistir à postura 
cartesiana. 

(   ) Nicolau Sevcenko viveu no começo da era 
moderna e seu livro, que resiste à postura 
cartesiana, agrada quem o ler. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 2 – 1 – 3. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
c) 3 – 1 – 4 – 2. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 4 – 3 – 1 – 2. 

 
06 - Nisto entrou na vila uma força mandada pelo vice-rei, e restabeleceu a ordem. O alienista exigiu desde logo a entrega do 

barbeiro Porfírio, e bem assim a de uns cinquenta e tantos indivíduos, que declarou mentecaptos; e não só lhe deram esses, 
como afiançaram entregar-lhe mais dezenove sequazes do barbeiro, que convalesciam das feridas apanhadas na primeira 
rebelião. 

(ASSIS, Machado de. O Alienista In: _______. Obra completa. Vol. II. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1997. p. 278. 
 

O trecho acima foi retirado da obra O Alienista, de Machado de Assis. A edição usada para a transcrição é de 1997. 
Com base nas novas regras de ortografia válidas no Brasil, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 

(   ) O hífen em “vice-rei” deverá ser suprimido em uma nova versão deste texto de Machado de Assis. 
(   ) O trema em “cinquenta” deverá ser suprimido em uma nova versão do texto de Machado de Assis. 
(   ) O “p” de “mentecaptos”, em uma nova versão do texto, deixará de ser usado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F. 
b) F – F – V. 
c) V – F – F. 
d) F – V – V. 
►e) F – V – F. 
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07 - A crítica presente na tirinha apresentada 
ao lado: 

 

1. se realiza através da denúncia do 
moralismo dos canais de notícia 
contra a nudez na televisão. 

2. ocorre pela construção de um jogo 
de palavras que dialoga com um 
chavão típico dos canais de notícia. 

3. se dá pela inferência de que os 
canais de notícia manipulam as 
notícias da forma que lhes parecer 
melhor. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

08 - Na coluna esquerda são apresentadas perguntas feitas ao consultor inglês Greg McKeown, autor do livro 
“Essencialismo: A disciplinada busca por menos” (Editora Sextante, 2015), em entrevista concedida à revista Exame 
(<http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/quer-ser-bem-sucedido-faca-menos-diz-autor-ingles>, acesso 25 set. 
2015). Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 
 

1. Então o problema não é a falta de tempo, 
mas a dificuldade de fazer escolhas? 

2. Fazer menos não é, de certa forma, 
contrariar uma norma cultural do mundo 
empresarial, que normalmente premia 
quem faz mais? 

3. Como funciona esse processo? 
4. A filosofia do essencialismo também é 

válida em tempos mais vulneráveis, como 
os de uma crise econômica? 

(   ) Antes de tudo, é preciso mudar a sua própria mentalidade. 
Depois de um longo período de pesquisa, quando você 
finalmente descobre o que é essencial e traz valor para o 
seu trabalho, então você se torna apto a negociar com seu 
chefe, até com a sua sogra. 

(   ) Se você tem medo de uma demissão, realmente é uma 
estratégia arriscada para tempos difíceis. Mas só se você 
executá-la mal. Se fizer as coisas do jeito certo, você pode 
ter uma grande vantagem profissional em qualquer 
ambiente econômico. 

(   ) Exatamente. Existem recursos finitos que podem ser 
encaixados em possibilidades infinitas. Aqui está uma 
provocação: será que você está alocando os seus próprios 
recursos de forma inteligente? 

(   ) Sim. Passei o último ano trabalhando essa filosofia em 
diversos países, e me espantei com a imensa diferença 
entre a minha proposta e a mentalidade reinante nas 
empresas. Mesmo assim, é possível ser um essencialista 
num ambiente não-essencialista. Mas é um processo que 
demanda tempo e paciência. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 3 – 4 – 1 – 2. 
b) 3 – 1 – 2 – 4. 
c) 2 – 4 – 3 – 1. 
d) 4 – 1 – 3 – 2. 
e) 4 – 3 – 1 – 2. 
 

09 - Considere o seguinte poema abaixo. 
 

A modificação da luz solar por interação com a matéria à nossa volta (atmosfera, solo, objetos, plantas, animais, elementos das 
paisagens) faz _____ ela adquira características particulares _____ produzem em nós a sensação de cores diferentes. Em 
realidade, não só a cor em si, _____ também o brilho, o contraste, a intensidade e outras características associadas. _____ 
vamos deter-nos na cor. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
 

a) que – com que – onde – Pois. 
b) em que – onde – como – Porém. 
►c) com que – que – mas – Porém. 
d) que – onde – como – Mas. 
e) de que – que – mas – Pois. 
 

 

 
 

 
  

 
 

(Tirinha número 1692. Disponível em: <http://www.malvados.com.br/>. Acessado em 27 
ago. 2015.) 

 

http://www.malvados.com.br/
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10 - Assinale a alternativa cujo texto está corretamente pontuado. 
 

a) Apesar de salvar muitas vidas a transfusão de sangue apresenta muitas preocupações, não apenas relacionadas aos 
eventos adversos da terapêutica mas também a questões logísticas econômicas e sociais. 

b) Apesar de salvar muitas vidas a transfusão de sangue apresenta muitas preocupações: não apenas relacionadas aos 
eventos adversos da terapêutica, mas também, a questões logísticas, econômicas e sociais. 

c) Apesar de salvar muitas vidas a transfusão de sangue, apresenta muitas preocupações; não apenas relacionadas aos 
eventos adversos da terapêutica. Mas também a questões logísticas, econômicas, e sociais. 

►d) Apesar de salvar muitas vidas, a transfusão de sangue apresenta muitas preocupações, não apenas relacionadas aos 
eventos adversos da terapêutica, mas também a questões logísticas, econômicas e sociais. 

e) Apesar de salvar muitas vidas, a transfusão, de sangue, apresenta muitas preocupações, não apenas relacionadas, aos 
eventos adversos da terapêutica mas, também a questões logísticas, econômicas e sociais. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11 - No nordeste de Angola, alguns povos cultivam a tradição de desenhar padrões geométricos na areia, denominados de 

Sona. Abaixo, pode-se observar uma sequência desses desenhos: 
 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 

 

? 

 
 

 Se a sequência dos desenhos seguem o mesmo padrão, a quantidade de pontos da figura de número 02 é de: 
 

a) 22. 
►b) 28. 
c) 30. 
d) 33. 
e) 34. 

 

 
12 - Um símbolo vexilológico é utilizado para indicar usos de bandeiras oficiais. Trata-se 

de uma grade com seis campos que podem ou não ser preenchidos com pontos 
negros. Cada grade pode também ser representada por uma sequência de números 
conforme a tabela: 

 

Nessas condições o número 001001 corresponde a qual símbolo? 
 

a) b) c) d) ►e) 

   
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Código Resultado 

000000 
 

000001 
 

000010 
 

000011 
 

000100 
 

000101 
 

000110 
 

000111 
 

100000 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FIAV_000000.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FIAV_000001.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FIAV_000010.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FIAV_000011.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FIAV_000100.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FIAV_000101.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FIAV_000110.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FIAV_000111.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FIAV_100000.svg
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13 - Para se calcular o valor de venda de um produto, o comerciante necessita acrescentar um imposto de 20% sobre o 
valor de custo do produto. Em uma determinada loja o valor de venda de um produto é de R$ 600,00. O valor do custo 
desse produto, sem o imposto, é de: 

 

a) R$ 480,00. 
►b) R$ 500,00. 
c) R$ 520,00. 
d) R$ 540,00. 
e) R$ 580,00. 

 
14 - A torre de Hanói é um “quebra-cabeça” constituído por uma base contendo três pinos, num dos quais são dispostos 

de 2 a 7 discos em ordem crescente de tamanho. O problema consiste em passar todos os discos de um pino para 
outro qualquer, de acordo com determinadas regras. O jogo pode ser modelado matematicamente, por meio de letras 
indicando os discos e a ordem de sua movimentação. A sequência ABA indica que devemos mover o disco A, depois 
o disco B e novamente o disco A. Abaixo estão descritas as sequências de movimentos no caso de termos 2, 3 e 4 
discos: 

 

O número mínimo de movimentos 
necessários para resolver o 
quebra-cabeças com 6 discos é: 

 

a) 31. 
b) 32. 
c) 48. 
►d) 63. 
e) 85. 

 
15 - Quatro irmãos possuem R$ 450,00. Se o dinheiro do primeiro fosse aumentado em R$ 20,00, o do segundo diminuído 

de R$ 20,00, o do terceiro duplicasse e o do quarto fosse reduzido à metade, todos os irmãos teriam a mesma 
importância. Assinale a alternativa que apresenta o valor que cada um deles possuía, independentemente da ordem. 

 

►a) R$ 50,00 – R$ 80,00 – R$ 120,00 – R$ 200,00. 
b) R$ 30,00 – R$ 60,00 – R$ 140,00 – R$ 220,00. 
c) R$ 40,00 – R$ 90,00 – R$ 110,00 – R$ 210,00. 
d) R$ 50,00 – R$ 60,00 – R$ 140,00 – R$ 200,00. 
e) R$ 50,00 – R$ 80,00 – R$ 120,00 – R$ 220,00. 

 
16 - Uma empresa de salgados precisa distribuir 60 salgados do tipo A, 72 salgados do tipo B e 96 salgados do tipo C em 

caixas. Essas caixas devem ser constituídas com a mesma quantidade de salgados e deverão ser idênticas, ou seja, a 
quantidade de salgados de cada tipo deverá ser sempre a mesma e não podem sobrar salgados. Respeitando-se essas 
condições, o número máximo de caixas que poderão ser formadas é de: 

  

a) 2. 
b) 4. 
c) 6. 
►d) 12. 
e) 24. 

 
17 - Em uma pesquisa de opinião sobre o consumo de dois refrigerantes A e B, 300 pessoas informaram que bebem 

somente um dos refrigerantes, 260 afirmaram que bebem o refrigerante B, 100 pessoas afirmaram que bebem ambos 
e 210 afirmaram que não bebem o refrigerante A. Quantas pessoas foram entrevistadas? 

 

a) 870. 
b) 600. 
c) 560. 
►d) 450. 
e) 400. 

 

 
18 - O triângulo de Pascal é um triângulo numérico infinito que representa os 

coeficientes do desenvolvimento da potência (x + y)n. Esse triângulo segue um 
padrão numérico que pode ser visualizado ao lado: 

 

Nesse sentido, os números da linha 7 são: 
 

a) 1 – 5 – 10 – 10 – 5 – 1. 
►b) 1 – 6 – 15 – 20 – 15 – 6 – 1. 
c) 1 – 6 – 15 – 30 – 15 – 6 – 1. 
d) 1 – 6 – 10 – 20 – 10 – 6 – 1. 
e) 1 – 6 – 15 – 15 – 6 – 1. 

 
  

Número de 
Discos 

Sequência Número mínimo de 
movimentos 

2 ABA 3 

3 ABACABA 7 

4 ABACABADABACABA 15 

 

Linha 1 1         

Linha 2 1 1       

Linha 3 1 2 1     

Linha 4 1 3 3 1   

Linha 5 1 4 6 4 1 
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19 - O décimo terceiro salário é calculado de forma proporcional ao número de meses trabalhados. Por exemplo, se o 
empregado trabalhar 6 meses, receberá metade do seu salário como décimo terceiro. Pedro recebe R$ 1.800,00 de 
salário e obteve de décimo terceiro o valor de R$ 1.050,00. Com base no exposto, é correto afirmar que Pedro trabalhou 
durante: 

 

a) 3 meses. 
b) 5 meses. 
►c) 7 meses. 
d) 9 meses. 
e) 11 meses. 

 
20 - Um professor, um engenheiro e um advogado possuem como esportes prediletos futebol, vôlei e natação, não 

necessariamente nessa ordem. O professor prefere natação, Paulo é advogado e não gosta de jogar vôlei, Carlos não 
é professor. Sabendo-se que o nome do terceiro deles é João, é correto afirmar que: 

 

a) Carlos prefere futebol. 
b) João é engenheiro. 
c) O engenheiro prefere futebol. 
d) O advogado não gosta de jogar futebol. 
►e) João prefere natação. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21 - Em relação ao contrato de prestação de serviço, o art. 599 do Código Civil estabelece que, “não havendo prazo 

estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, 
mediante prévio aviso, pode resolver o contrato”. De acordo com o Código Civil, dar-se-á o aviso: 

 

a) com antecedência de trinta dias, se o salário se houver fixado por tempo de um semestre, ou mais. 
b) com antecedência de sete dias, se o salário se houver fixado por tempo de um mês, ou mais. 
c) com antecipação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por até um mês. 
d) com antecipação de três dias, se o salário se tiver ajustado por semana, ou quinzena. 
►e) de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias. 

 
22 - Conforme o disposto no Código Civil acerca dos institutos da prescrição e da decadência, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) A prescrição extingue o direito subjetivo. 
b) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes. 
c) A prescrição corre ainda que pendendo condição suspensiva. 
►d) É nula a renúncia à decadência fixada em lei. 
e) Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, seja convencional ou estabelecida em lei. 
 

23 - Sobre os institutos da condição, do termo e do encargo, assinale a alternativa correta à luz do Código Civil. 
 

a) Têm-se por inexistentes as condições impossíveis, quando suspensivas. 
b) A condição, ao contrário do termo, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e certo. 
►c) O encargo impossível invalida o negócio jurídico quando constitua o motivo determinante da liberalidade. 
d) O termo inicial suspende a aquisição do direito. 
e) A condição resolutiva impede o exercício do direito desde a sua celebração. 

 
24 - Sobre os defeitos do negócio jurídico, assinale a alternativa correta à luz do Código Civil. 
 

a) Considera-se substancial o erro de cálculo, que dá ensejo à invalidade do negócio jurídico. 
b) Se ambas as partes procederem com dolo, qualquer uma delas pode alegá-lo para anular o negócio. 
c) Ocorre o estado de perigo quando a uma pessoa, sob premente necessidade, se obriga a prestação manifestamente 

desproporcional ao valor da prestação oposta. 
d) O temor reverencial constitui espécie de coação, a viciar a declaração de vontade. 
►e) Verificada a existência de fraude contra credores, o negócio jurídico é anulável. 

 
25 - Sobre as regras de aplicação, interpretação e integração da legislação tributária, assinale a alternativa correta à luz do 

Código Tributário Nacional. 
 

a) A lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando passe a defini-lo 
como tributo. 

b) Interpreta-se literalmente a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, em caso de dúvida quanto à 
capitulação legal do fato. 

c) A legislação que disponha sobre a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias sujeita-se à interpretação 
teleológica. 

►d) O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. 
e) Os princípios gerais de direito privado são irrelevantes para a interpretação da legislação tributária. 
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26 - Tendo em vista as regras referentes à obrigação tributária, constantes do Código Tributário Nacional, assinale a 
alternativa correta. 

 

►a) São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal. 

b) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável quando sua obrigação decorra de disposição expressa da 
legislação tributária. 

c) São solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas pela legislação. 
d) No caso das pessoas naturais, a capacidade tributária passiva segue a capacidade civil. 
e) O domicílio tributário das pessoas jurídicas de direito público será o local de sua sede. 

 
27 - Sobre o disposto no Código Tributário Nacional acerca da dívida ativa, assinale a alternativa correta. 
 

a) A fluência de juros de mora retira a liquidez do crédito tributário inscrito em dívida ativa, anulando-se a certidão 
correspondente. 

b) É inadmissível a elaboração de certidão de dívida ativa tributária sem a indicação do domicílio do devedor. 
►c) Na falta de indicação da quantia devida, a certidão será nula, mas tal vício poderá ser sanado mediante substituição da 

certidão até a decisão de primeira instância. 
d) Omitida a indicação da maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a certidão de dívida ativa padecerá de nulidade 

absoluta e, portanto, insanável. 
e) A dívida regularmente inscrita goza de presunção absoluta de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

 
28 - Segundo o Código Tributário Nacional, constitui causa de exclusão do crédito tributário: 
 

a) o pagamento. 
►b) a anistia. 
c) a prescrição. 
d) o depósito de seu montante integral. 
e) a remissão. 

 
29 - Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, são requisitos aplicáveis à destinação de recursos para, direta ou 

indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas: 
 

►a) Autorização por lei específica, atendimento às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no 
orçamento ou em seus créditos adicionais, aplicando-se tais requisitos a toda a Administração indireta, inclusive fundações 
públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco 
Central do Brasil. 

b) Autorização do plano plurianual, atendimento às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão 
no orçamento ou em seus créditos adicionais, aplicando-se tais requisitos a toda a Administração direta e indireta, exceto 
empresas estatais independentes e, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras oficiais. 

c) Autorização por lei específica, atendimento às condições estabelecidas no plano plurianual, previsão na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, aplicando-se tais requisitos a toda a Administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas 
estatais, exceto fundos especiais. 

d) Autorização por decreto legislativo, atendimento às condições estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, aplicando-se tais 
requisitos a toda a Administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto o Banco Central do 
Brasil. 

e) Autorização por lei complementar, atendimento às condições estabelecidas em decreto legislativo, previsão no orçamento 
ou em seus créditos adicionais, aplicando-se tais requisitos a toda a Administração indireta, inclusive fundações públicas 
e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do 
Brasil. 

 
30 - De acordo com a Lei 4.320/1964, assinale a alternativa correta. 
 

a) É vedada a licitação pública sem prévio empenho. 
►b) O empenho global destina-se a despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 
c) A nota de empenho é indispensável à realização da despesa pública. 
d) Emite-se a nota de empenho após a liquidação da despesa. 
e) Dispensa-se o empenho em casos especiais previstos na legislação específica. 

 
31 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é permitida: 
 

a) a assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias 
ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, exceto para empresas estatais dependentes. 

b) a operação de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da 
Administração indireta, que se destine a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes. 

c) a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de 
beneficiário do empréstimo. 

►d) a compra de títulos da dívida da União por Estados e Municípios como aplicação de suas disponibilidades. 
e) a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e 

serviços. 
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32 - Com base na Lei 12.016/2009, que dispõe sobre o mandado de segurança, assinale a alternativa correta. 
 

a) Por se tratar de garantia fundamental, o mandado de segurança não pode ser impetrado por pessoa jurídica. 
b) Por não se confundir com recurso, o mandado de segurança pode atacar decisão transitada em julgado. 
c) O mandado de segurança não pode ser renovado no prazo prescricional de 120 (cento e vinte dias) estipulado na Lei. 
►d) Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo 

habeas corpus. 

e) A reforma da sentença que concede a segurança pressupõe necessariamente a interposição de recurso voluntário. 
 
33 - Assinale a alternativa que aponta recurso recebido, em regra, no duplo efeito (devolutivo e suspensivo próprio). 
 

a) Agravo retido. 
b) Recurso extraordinário. 
►c) Apelação. 
d) Recurso especial. 
e) Agravo de instrumento. 

 
34 - Com base no que dispõe o Código de Processo Civil a respeito de sentença e coisa julgada, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Permite-se ao juiz proferir sentença ilíquida, ainda que o autor haja formulado pedido certo. 
►b) A sentença que condenar o réu ao pagamento de uma prestação, consistente em dinheiro ou em coisa, valerá como título 

constitutivo de hipoteca judiciária. 
c) Proferida a sentença, o juiz só poderá alterá-la até sua publicação, para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais, ou para retificar erros de cálculo. 
d) Denomina-se coisa julgada material o impedimento de modificação da decisão por qualquer meio processual dentro do 

processo em que foi proferida. 
e) Faz coisa julgada a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo, independentemente de 

requerimento e de relação com o objeto da lide. 
 
35 - Com base na Lei Federal 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assinale a alternativa correta. 
 

a) Tendo em vista a indisponibilidade dos bens públicos, é vedado conciliar ou transigir no âmbito dos Juizados Especiais da 
Fazenda. 

b) Por ser fixada em razão do valor da causa, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda é relativa no foro onde 
estiverem instalados. 

c) No caso de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa de pequeno valor, o pagamento será efetuado no prazo 
máximo de 90 dias após o trânsito em julgado da decisão. 

d) Garante-se prazo em dobro para interposição de recursos por parte das pessoas jurídicas de direito público. 
►e) Os mandados de segurança não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 

 
36 - De acordo com a Lei Orgânica de Pinhais, compete ao Município prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao 

bem-estar de sua população, em especial: 
 

a) explorar o serviço de gás canalizado. 
b) manter o serviço postal. 
c) explorar portos fluviais. 
►d) prover sobre os serviços funerários. 
e) disciplinar a destinação de armas apreendidas. 
 

37 - Sobre as emendas à Lei Orgânica de Pinhais, é correto afirmar que a matéria constante de proposta de emenda 
rejeitada NÃO poderá ser objeto de nova proposta: 

 

►a) na mesma Sessão Legislativa, salvo quando representada pela maioria absoluta dos Vereadores ou dez por cento do 
eleitorado do Município. 

b) na mesma Legislatura, salvo quando representada por um terço dos Vereadores ou um por cento do eleitorado do 
Município. 

c) no mesmo Período Legislativo, salvo quando representada por dois terços dos Vereadores ou cinco por cento do eleitorado 
do Município. 

d) na mesma Legislatura, salvo quando representada por um terço dos Vereadores ou cinco por cento do eleitorado do 
Município. 

e) na mesma Sessão Legislativa, salvo quando representada por um terço dos Vereadores ou dez por cento do eleitorado 
do Município. 

 
38 - Em relação ao regime dos bens públicos municipais, assinale a alternativa correta com base na Lei Orgânica de 

Pinhais. 
 

►a) Para fins e interesse social, é permitida a doação de bens móveis inservíveis para o serviço público, mediante autorização 
legislativa específica. 

b) A alienação de bens imóveis depende da autorização legislativa específica, mas não a aquisição, que pressupõe apenas 
a edição de Decreto governamental. 

c) A permissão do uso será outorgada por lei específica, por prazo não superior a noventa dias. 
d) A concessão do uso será autorizada por Decreto do Prefeito. 
e) A autorização de uso limitar-se-á a atividades específicas e transitórias, sempre a título precário. 
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39 - Em relação ao regime jurídico do Vereador Municipal, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Orgânica de 
Pinhais. 

 

a) Perderá o mandato o Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente. 
►b) O Vereador não poderá, desde a posse, ser proprietário controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente 

de contrato com o Município, ou nele exercer função remunerada. 
c) O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 
d) O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, patrocinar causa em que sejam interessados Município, 

autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações e empresas concessionárias de serviço público 
municipal. 

e) Perderá o mandato o Vereador licenciado para tratar de interesse particular, sem remuneração, durante noventa dias ao 
longo da sessão legislativa. 

 

 
40 - De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pinhais a respeito das proposições, assinale 

a alternativa correta. 
 

a) Moção de louvor limita-se a apenas três por vereador a cada sessão legislativa. 
b) No caso de identidade entre proposições, a proposição posterior será anexada à anterior, para servir de elemento de 

auxílio no estudo da matéria pelas Comissões Permanentes. 
►c) Indicação é a proposição por meio da qual o Vereador poderá sugerir ao Poder Executivo a criação de uma lei, através do 

envio de projeto de lei sobre matéria de sua exclusiva iniciativa, ou ainda a realização de ato administrativo ou de gestão. 
d) É vedada a apresentação de requerimentos na forma verbal. 
e) Os pedidos de providência equiparam-se às indicações e podem ser apresentados na forma escrita ou verbal. 
 

 
41 - Sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), assinale a alternativa correta à luz da Constituição Federal e da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
 

a) O requerimento para criação de CPI deverá ser referendado pelo Plenário da Casa Legislativa em que for instalada. 
b) O STF não possui competência para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato coator do Presidente de CPI 

instalada no Congresso Nacional. 
►c) CPI aberta no Congresso Nacional pode quebrar o sigilo fiscal de seus investigados. 
d) A CPI deve ater-se à investigação de fato determinado e singular. 
e) A CPI está apta a decretar arresto, sequestro ou hipoteca judiciária. 
 

 
42 - De acordo com a Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 
 

►a) fauna. 
b) desapropriação. 
c) informática. 
d) trânsito. 
e) populações indígenas. 
 

 
43 - Em relação às emendas constitucionais, assinale a alternativa correta à luz da Constituição Federal. 
 

a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de metade das Assembleias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros. 

b) A proposta será discutida e votada pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta, considerando-se aprovada se obtiver 
dois terços dos votos de seus membros. 

c) A emenda à Constituição será sancionada pelo Presidente da República. 
►d) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na 

mesma sessão legislativa. 
e) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o sistema de governo. 

 

 
44 - Constitui hipótese de perda dos direitos políticos: 
 

a) Incapacidade civil absoluta. 
b) Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. 
c) Improbidade administrativa. 
d) Cumulação de cargos públicos. 
►e) Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 
 
 

45 - Sobre os partidos políticos, assinale a alternativa correta. 
 

a) É permitida a criação de partidos estaduais. 
►b) O pluripartidarismo é assegurado por norma constitucional expressa. 
c) Os partidos políticos são considerados órgãos públicos. 
d) Faculta-se aos partidos a arrecadação de recursos financeiros oriundos de entidades estrangeiras. 
e) Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 
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46 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

 

a) União: 40%; Estados: 60%; Municípios: 50%. 
b) União: 40%; Estados: 60%; Municípios: 60%. 
c) União: 50%; Estados: 50%; Municípios: 50%. 
d) União: 50%; Estados: 50%; Municípios: 60%. 
►e) União: 50%; Estados: 60%; Municípios: 60%. 
 

47 - De acordo com a Lei nº 8.666/1993, para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, 
necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia, a licitação é: 

 

a) inexigível. 
b) obrigatória, na modalidade pregão. 
c) obrigatória, na modalidade convite. 
►d) dispensável. 
e) obrigatória, na modalidade concorrência. 

 
48 - João, motorista de empresa de ônibus concessionária do serviço de transporte municipal, atropela pedestre que 

caminhava pela calçada. Com base na situação narrada, assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade civil 
da empresa em relação à vítima. 

 

a) A responsabilidade da empresa é subjetiva, ainda que presumida a falha na prestação do serviço. 
►b) A empresa é responsável pelos danos sofridos pelo pedestre, independentemente de dolo ou culpa do empregado. 
c) A responsabilidade da empresa é subsidiária em relação à responsabilidade subjetiva do motorista. 
d) A empresa não é responsável, mas sim o Estado concedente, em caráter objetivo e exclusivo. 
e) Por não ser usuário do serviço, mas terceiro, o pedestre deve demonstrar a culpa da empresa. 
 

49 - Com base na Lei Federal de Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999), assinale a alternativa correta. 
 

►a) Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da 
ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 

b) É delegável a decisão de recursos administrativos. 
c) O recurso administrativo tramitará no máximo por duas instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 
d) O recurso administrativo será decidido no prazo máximo de vinte dias, salvo justificativa explícita. 
e) Salvo disposição legal em contrário, o recurso tem efeito suspensivo. 
 

50 - De acordo com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), “o direito de preempção confere ao Poder Público municipal 
preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares”. Com base no referido 
diploma, assinale a alternativa que indica finalidade que NÃO justifica o direito de preempção. 

 

a) Constituição de reserva fundiária. 
b) Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 
►c) Instalação de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza. 
d) Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes. 
e) Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

 

 
 
 

 
 

O Município de Gracelândia firmou contrato com a empresa PUTZEN LTDA., tendo por objeto a limpeza e conservação de hospital 
municipal pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período. Ocorre que o agente público responsável pela fiscalização 
do contrato, sem justificativa razoável, deixou de realizar as diligências que lhe cabiam para a prorrogação do ajuste na constância 
do prazo de vigência. Tendo em vista que a falta de limpeza do hospital poderia gerar prejuízos consideráveis à integridade de seus 
pacientes, a autoridade competente autorizou a continuidade da prestação dos serviços sem cobertura contratual. Ciente dos riscos 
dessa decisão, a autoridade requer parecer jurídico à Procuradoria municipal, solicitando opinião a respeito das providências cabíveis 
no caso, considerando (i) a desídia do agente que deixou de providenciar a prorrogação do contrato e (ii) a possibilidade ou não de 
pagamento do prestador de serviço sem cobertura contratual, pedindo-lhe, ainda, (iii) a indicação de solução juridicamente 
consistente e efetiva para assegurar a limpeza e conservação do hospital. 
 
Na condição de Procurador, redija parecer jurídico opinativo sobre a consulta em questão. 
 

Utilize as folhas pautadas para rascunho  

QUESTÃO DISCURSIVA 01 
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