
 

 1

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO-PARÁ 

Concurso Público – Edital Nº. 001/2008 
 

PROVA OBJETIVA 
                            

C A R G O 

PROCURADOR MUNICIPAL 
 
 

 Nº. DE INSCRIÇÃO: ________________________. 
 

 
 

O R I E N T A Ç Õ E S 
 

1- Este CADERNO DE PROVA é composto de 30 (trinta) questões com 04 (quatro) alternativas e somente 
uma correta e caso exista algum problema de impressão, ou outro qualquer, comunique imediatamente aos 
fiscais de sala. 

 
2- Somente depois de decorridos quarenta e cinco minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o 

seu Cartão Resposta e o Caderno de Questões, e após decorridos duas horas do início da mesma o 
candidato poderá levar o Caderno de Questões. 

 
3- Assine seu nome no CARTÃO RESPOSTA que você recebeu e transcreva para o mesmo a resposta 

definitiva de cada questão. Marque somente uma alternativa, pois a marcação de mais de uma alternativa ou 
a ausência de marcação, anula a questão. Preencha corretamente o CARTÃO RESPOSTA, pois o mesmo 
não será substituído por erro do candidato e assinale, com caneta esferográfica azul ou preta, a questão 
correta, conforme exemplo abaixo:   

 

 
QUESTÃO ALTERNATIVAS 

01 A B C D 
 

 

 
4- Esta prova terá duração de 03 (três) horas, com início previsto para às 14 (quatorze) horas e término às 17 

(dezessete) horas. 
 

5- Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone 
celular, relógio do tipo data banck, walkman, agenda eletrônica, note book, palmtop, receptor, gravador etc.) 
ou algum tipo de material para consulta. 

 
6- Ao final da prova, devolva ao fiscal o CARTÃO RESPOSTA, devidamente preenchido e assine a lista de 

presença, do mesmo modo como está no Documento de Identidade. 
 

7- Não será permitido aos fiscais tirarem dúvidas em relação às questões da prova, pois a interpretação faz 
parte da avaliação. 

 
8- O candidato que não assinar o Cartão Resposta, estará automaticamente eliminado. 

 
9- Leia atentamente estas instruções e cada questão da prova antes de responder. 

 
BOA PROVA!

 






 

 2

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05. 
 

Amizades focalizadas na coerência 
 

Analisar anúncio de classificados de jornal impresso da seção Amizades é particularizar mais um gênero, 
muito usual nos dias de hoje, com o diferencial de colocar em cena questões de ordem social e um tema de delicado 
tratamento no âmbito das relações familiares. 

No gênero textual classificados de jornal, integrante do campo jornalístico (impresso), encontram-se várias 
seções: emprego, carro, celular, imóvel, amizades, entre outras. Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, 
observa-se o fenômeno da focalização, mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o 
olhar do leitor a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.  

No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de 
vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar.  Em 
suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do público a que se destina o texto. 
Nesse sentido, a focalização, como fator de coerência, tem dupla face, ou seja, tanto é produto de manipulação 
informativa quanto instância manipuladora. Além disso, ela é totalizadora - dá conta até da intimidade das pessoas 
que se anunciam (caracterizam seus atributos físicos, principalmente) e permite ao leitor criar imagens do que é 
anunciado. Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante (narrador) tece o texto 
conforme a imagem que deseja para si e em consonância com sua preocupação de conquistar o leitor. Assim, o 
narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização 
externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta 
(focalização interna). 

Essa análise permite dois exemplos, conforme os dois textos abaixo, retirados do jornal O Liberal do dia 20 
de maio de 2007: 
Texto 1  Texto 2 
ALINE OU MEL 
Aline, loira 20 anos, seios rosados 
59kg, uma princesa. Mel morena 
clara, 18 anos, corpo de modelo, 
uma gatinha, em hoteis, moteis ou 
meu apartamento V/70,00 F/8168-
8364. 

 ANJO GATINHO – Alto, branco, 
loiro, 22 anos, sarado bonito, 
discreto e atencioso. Sem 
propaganda enganosa. Acompanho 
a festa e faço massagens. Ñ atendo 
c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 
81727141. 

 
(ALVES, João Paulo Costa. Amizades focalizadas na coerência. Belém: UFPA, 2008) 

 
 

01 - Segundo o texto, quais as características da focalização? 
 

A- (     ) Descrição, argumentação, manipulação e inferência. 
B- (     ) Descrição, argumentação, percepção e inferência. 
C- (     ) Argumentação, manipulação e descrição. 
D- (     ) Manipulação, inferência, descrição e narração. 

 
02 - Os exemplos dado pelo autor do texto intitulados de Texto 1 e Texto 2 possuem como focalização: 

 
A- (     ) exploração sexual de um homem e de uma mulher, ambos com o intuito de ganhar 

dinheiro. 
B- (     ) Construir uma “imagem de si”, a fim de conquistar o leitor para este comprar o serviço 

oferecido. 
C- (     ) Descrever as pessoas destacadas nos anúncios, com isso qualquer leitor terá intenções 

de imagens a partir das caracterizações dispostas pelos adjetivos e substantivos nos 
textos. 

D- (     ) Vender um produto anunciado na seção Amizades de jornal impresso. 
 

03 - Considere o seguinte enunciado: “...a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”. 
As palavras destacadas assumem que valor sintático. 

 
A- (     ) Pronomes demonstrativos. 
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B- (     ) Pronomes catafóricos. 
C- (     ) Aposto distributivo. 
D- (     ) Adjunto adnominal. 

 
04 - De acordo com o texto 2, Anjo Gatinho, a exploração da argumentação está expressa em qual excerto: 

 
A- (     ) “Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito...”. 
B- (     ) “...discreto e atencioso...”. 
C- (     ) “Sem propaganda enganosa.”. 
D- (     ) “Ñ atendo c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 81727141.”. 

 
05 - A Norma Gramatical Brasileira (NGB) intensifica os padrões de escrita no contexto da língua. Sendo 

assim, percebe-se que os anúncios (Aline ou Mel e Anjo Gatinho) não priorizam as formas da linguagem 
escrita de maneira culta. No entanto, depreende-se que essa norma é quebrada, pois: 

 
A- (     ) por ser classificados de jornal, compõe-se de regras próprias, não importando a língua 

qualquer instrumento de avaliação e discurso. 
B- (     ) todo gênero textual possui uma composição própria, assim nenhuma indicação 

lingüística contempla esses aspectos. 
C- (     ) a objetividade e a composição do texto são inerentes ao gênero textual. No caso, temos 

anúncios de classificados, isso revela que a seção Amizades agrega somente a 
focalização e o discurso persuasivo das características dos narradores/autores. 

D- (     ) estamos diante de um gênero textual diferenciado, assumindo assim uma característica 
marcante, que é a objetividade do texto e sua formatação tipográfica. Assim, a 
abreviação, falta de acentuação e caracteres informais manipulam um discurso que o 
que vale é a focalização, não as regras gramaticais. 

 
06 - No texto exemplificativo 1, na passagem do primeiro para o segundo período, poderíamos substituir o 

ponto em seguida por um outro sem alteração de sentido. Esta outra pontuação seria: 
 

A- (     ) a vírgula. 
B- (     ) os dois pontos. 
C- (     ) o ponto-e-vírgula. 
D- (     ) o travessão. 

 
07 - Considere o seguinte enunciado: “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente 

por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, 
assume e simula situações que quer alcançar.”. Indique o par de palavras, retiradas dos exemplos, que 
justifiquem a afirmação transcrita. 

 
A- (     ) Hoteis e moteis. 
B- (     ) Loiro e bonito. 
C- (     ) Apartamento e corpo de modelo. 
D- (     ) nº oculto e ñ tenho local. 

 
08 - Segundo o dicionário Antônio Houaiss (2006), o termo Metáfora tem a seguinte definição: “Tropo que 

consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela 
designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o 
figurado; translação.”. Com base nessa definição, marque a alternativa que contenha pelo menos duas 
metáforas:   

 
A- (     ) “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da 

descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em 
geral, assume e simula situações que quer alcançar.”.  

B- (     ) ”Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma 
visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma 
“personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”. 

C- (     ) “ALINE OU MEL Aline, loira 20 anos, seios rosados 59kg, uma princesa. Mel morena 
clara, 18 anos, corpo de modelo, uma gatinha, em hoteis, moteis ou meu apartamento 
V/70,00 F/8168-8364.”. 
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D- (     ) “...Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito, discreto e atencioso...” 
   

09 - No primeiro período do segundo parágrafo encontramos o uso dos dois pontos e das vírgulas. Qual a 
finalidade de seus respectivos usos: 

 
A- (     ) Ambas as pontuações fizeram uma enumeração de termos. 
B- (     ) Os dois pontos foram empregados para reiterar os exemplos e as vírgulas para separar 

elementos de mesma classe gramatical. 
C- (     ) Dois pontos para enumerar e as vírgulas para separar aposto. 
D- (     ) Ambos exercem a função de separar elementos de mesma classe gramatical. 

 
10 - A única alternativa em que há uma oração coordenada alternativa é: 

 
A- (     ) “Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, observa-se o fenômeno da focalização, 

mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o olhar do leitor a 
fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”.  

B- (     ) “Em suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do 
público a que se destina o texto.”. 

C- (     ) “Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma 
visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma 
“personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”. 

D- (     ) “Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante 
(narrador) tece o texto conforme a imagem que deseja para si e em consonância com 
sua preocupação de conquistar o leitor.”. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11- A respeito da competência residual em matéria de impostos são feitas as seguintes afirmações: 
 
I-  A competência para instituição de impostos não previstos de forma expressa na Lei Maior chama-se residual; 
II-  A União não poderá instituir impostos extraordinários, mesmo em caso de guerra externa ou na sua iminência; 
III-  Mediante Lei Complementar, a União pode instituir impostos não previstos na esfera de competência de qualquer 
entes políticos, desde que não cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos 
já discriminados na CF; 
IV-  Não se exige Lei Complementar para instituição de impostos extraordinários, cumulativos ou não em caso de 
guerra externa ou na sua iminência. 
 
Estão corretas as afirmações: 
 
 A- (   ) I, II e III 
 B- (   ) III e IV 
 C- (   ) I, III e IV 
 D- (   ) I e II 

 
12- Sobre as contas municipais é incorreto afirmar: 
 
 A- (   ) É vedada a criação de Tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. No entanto é 

possível a criação de um Tribunal de Contas para auxiliar na fiscalização das contas de todos 
os Municípios de um Estado; 

 B- (   ) Nos Municípios onde não há Tribunais de Contas, o controle externo é feito pelas Câmaras 
Municipais dos vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado respectivo, 

 C- (   ) O parecer emitido pelo Tribunal de Contas, em relação as contas dos prefeitos, só não 
prevalece se derrubado por voto de dois terços dos membros da respectiva Câmara 
Municipal; 

 D- (   ) As contas dos municípios ficarão, durante noventa dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei; 
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13- Sobre o sujeito passivo da obrigação tributária é correto afirmar: 
 
 A- (   ) Há responsabilidade por substituição quando antes mesmo do fato gerador a lei atribui a 

terceira pessoa (o substituto tributário) a responsabilidade pelo crédito; 
 B- (   ) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil ou comercial das pessoas 

físicas ou jurídicas; 
 C- (   ) A lei não poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável 

pelo pagamento do imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente; 
 D- (   ) As pessoas jurídicas de direito público decorrentes de fusão, transformação, incorporação ou 

cisão, respondem pelos tributos devidos até a data do ato pela pessoa originária, 
 
14- São impostos municipais respectivamente: 
 
 A- (   ) IPI, IPTU e ICMS 
 B- (   ) IPTU, ITBI e ISS 
 C- (   ) ICMS, IPVA e ITCDM 
 D- (   ) ITR, IPI e IPVA 

 
15- Sobre os Princípios jurídicos da tributação e as limitações ao poder de tributar são feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I- A lei instituidora do tributo deve obrigatoriamente explicitar: o fato tributável; a base de cálculo; a alíquota, ou outro 
critério a ser utilizado para o estabelecimento do valor devido; os critérios de identificação do sujeito passivo e o 
sujeito ativo, se diverso da pessoa pública da qual emanou a lei; 
II- Pelo Princípio da Anterioridade, a Lei Maior veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que 
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 
III- A imunidade é uma hipótese de não-incidência constitucional qualificada. Vale dizer: a Constituição impede que a 
lei da tributação inclua certos fatos na hipótese de incidência de impostos 
IV- Quanto aos templos de qualquer culto, a imunidade protege o patrimônio, a renda e os serviços do templo. 
Assim, não poderá incidir impostos, obrigações acessórias, pagamento de taxas, contribuição de melhorias e outros 
tributos. 
 
Estão corretas as afirmações: 
 
 A- (   ) I, II, II e IV 
 B- (   ) III e IV 
 C- (   ) I e II 
 D- (   ) I, II e III 

 
16- Sobre a extinção do crédito tributário e correto afirmar: 
 
 A- (   ) O Pagamento é a entrega ao sujeito ativo de quantia correspondente ao crédito tributário. 

Salvo estipulação em contrário, o vencimento ocorre trinta dias após a notificação; 
 B- (   ) Quanto a decadência do direito de lançar, o fisco tem quatro anos para constituir (via 

lançamento) o crédito tributário; 
 C- (   ) A remissão presume concessões recíprocas dos sujeitos ativo e passivo da obrigação, 

devendo em matéria tributária ser autorizada por lei; 
 D- (   ) A transação significa o perdão total ou parcial do crédito tributário (tem por presunção um 

lançamento já efetivado). 
 
17- Sobre as ações judiciais em matéria tributária é incorreto afirmar: 
 
 A- (   ) A ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição do indébito, deve ser 

proposta em dois anos; 
 B- (   ) A ação declaratória negativa distingue-se da ação anulatória do débito fiscal, pois aquela tem 

cabimento antes do lançamento, enquanto que esta pressupõe o lançamento e tem por 
objeto anula-lo; 

 C- (   ) O mandado de injunção é concedido para assegurar direito líquido e certo, não amparado 
por habeas corpus ou habeas data. A parte legítima para impetrar essa ação é toda pessoa, 
física ou jurídica. 
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 D- (   ) O contribuinte pode consignar judicialmente o crédito tributário caso haja recusa de 
recebimento, subordinação do pagamento ao cumprimento de exigências infundadas ou 
exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo que tenha um 
mesmo fato gerador. 

 
18- Sobre a intervenção do Estado nos municípios são feitas as seguintes afirmações: 
I - O município, por não ser entidade dotada de autonomia, fica sujeito a intervenção, com fundamento nos casos 
previstos na CF e decreto do presidente da república 
II - O Estado intervirá quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida 
fundada;  
III - Na hipótese de o Tribunal de justiça dar provimento a representação para assegurar a observância de princípios 
indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial, o decreto de 
intervenção limitar-se-á a suspender o ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. 
 
Está(ão) incorreta(s) a(s) alternativa(s): 
       A- (   ) Somente III 
 B- (   ) I e II 
 C- (   ) I e III 
 D- (   ) Somente I 

 
19 - Sobre o município é correto afirmar: 
 
 A- (   ) Cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse da União, complementando a 

legislação federal no que couber; 
 B- (   ) A CF concede aos municípios a capacidade de auto-organizarem-se por meio de lei 

orgânica, aprovada por 1/3 dos membros da Câmara Municipal, votada em dois turnos; 
 C- (   ) A sua criação é regulada pelo Estado Federado, considerando-se, no entanto, como 

condição de sua autonomia, a existência de um território, pois a fusão, a divisão, a 
incorporação de municípios não podem ser feitas sem sua participação; 

 D- (   ) O total de despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante 
de 10% da receita do município. 

 
20 - Sobre o poder legislativo são feitas as seguintes afirmações: 
 
I- O Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Os senadores são 
representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo voto indireto e secreto, mas segundo o princípio 
majoritário; 
II- Também pratica atos atípicos, administra e julga, como quando concede férias ou licenças aos seus funcionários , 
fiscaliza atos do Poder Executivo e julga ao decidir sobre os crimes de responsabilidade; 
III- Privativamente, compete à Câmara dos Deputados deliberar, entre outras matérias, sobre a instauração de 
processo contra o Presidente da República, seu Vice e os Ministros de Estado, assim como processar a tomada de 
contas do Presidente da República, quando não apresentadas dentro de noventa dias após a abertura da sessão 
legislativa; 
IV- Privativamente, compete ao Senado Federal, processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República 
nos crimes de responsabilidade, e os Ministros de Estado, os governadores, os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. 
 
Está(ão)  correta(s) a(s) afirmação(ões): 
  
 A- (   ) II, III e IV 
 B- (   ) I, II, III e IV 
 C- (   ) Somente II 
 D- (   ) Somente I 

 
21- Sobre o processo legislativo é correto afirmar: 
 
 A- (   ) A iniciativa de emendas à Constituição, cabe mediante proposta de 2/3 dos membros da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e a mais da 
metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada 
uma delas pela maioria relativa de seus membros; 
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 B- (   ) É do Supremo Tribunal Federal a iniciativa da lei complementar que dispõe sobre o Estatuto 
da Magistratura; 

 C- (   ) É dos Tribunais Superiores a iniciativa das leis que fixem ou modifiquem os efetivos das 
Forças Armadas; 

 D- (   ) A Iniciativa popular representa um instrumento de participação direta do cidadão nos atos do 
governo, estabelecendo os requisitos necessários para seu exercício imediato que são: 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, dois por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles. 

 
22- Sobre o Poder Executivo, considere as afirmações abaixo: 
  
I - Compete ao Presidente da República, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos 
regulamentos para sua fiel execução;  
II - Admitida a acusação contra o presidente da República, será ele submetido a julgamento perante o STF, nos 
crimes de responsabilidade, e, perante o senado Federal nas infrações penais comuns; 
III - Após a proclamação do resultado da  eleição pela Justiça Eleitoral, fixada a data da posse, o Presidente e o 
Vice-Presidente da República terão o prazo de 15 dias para assumir os respectivos cargos, em sessão conjunta do 
Congresso Nacional; 
IV - Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, farse-á  eleição noventa dias depois de 
aberta a última vaga. 
 
Estão corretos os itens: 
 
 A- (   ) I e IV 
 B- (   ) I, III e IV 
 C- (   ) I, II, II e IV 
 D- (   ) I, II e III 

 
23- Sobre o Poder Judiciário é incorreto afirmar que: 
 
 A- (   ) O STF é composto de 11 Ministros, brasileiros natos, nomeados pelo Presidente da 

República, após prévia aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. São cidadãos 
com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada; 

 B- (   ) Compete ao STF processar e julgar, originariamente nos crimes comuns, os Governadores 
dos Estados e do Distrito Federal; 

 C- (   ) Compete ao STJ processar e julgar os mandados de segurança e os habeas data contra ato 
de Ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do 
próprio Tribunal; 

 D- (   ) O STJ compõe-se de, no mínimo 33 Ministros, nomeados pelo Presidente da República, 
dentre brasileiros com mais de 35  e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. 

 
    24- Sobre o Ministério Público São feitas as seguintes afirmações: 
 
I- Os princípios institucionais do MP são: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional; 
II- Aos membros do MP são conferidas prerrogativas ou garantias idênticas às da magistratura: vitaliciedade, após 
três anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; 
inamovibilidade , salvo por motivo de interesse público e diante de decisão de ordem de colegiado competente do 
MP; irredutibilidade de subsídios, sujeitos no entanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda; 
III- Uma das funções do MP é promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. Se não cumprir seu 
dever no prazo previsto em lei, existe a possibilidade de oferecimento de uma ação penal privada subsidiária da 
pública, 
IV- O ingresso na carreira do MP far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação 
da OAB em sua realização, exigindo-se do bacharel e direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e 
observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. 
 
Estão corretos os itens: 
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 A- (   ) I, III e IV 
 B- (   ) II e III 
 C- (   ) II, III e IV 
 D- (   ) I, II, III e IV 

 
25- Sobre a Advocacia-Geral da União assinale a alternativa correta: 
 
 A- (   ) A AGU diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e 

extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 
organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Judiciário; 

 B- (   ) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei; 

 C- (   ) A AGU tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação do STF, dentre 
cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada; 

 D- (   ) O ingresso na carreira da AGU não depende de aprovação em concurso público de provas e 
títulos 

 
26- Julgue as afirmações abaixo: 
             
I- As Autarquias são sempre criadas e extintas por lei. Sua lei criadora lhe outorga personalidade jurídica de direito 
público, bem como confere a existência de orçamento e receitas próprios; 
II- Empresas Públicas são entidades da Administração pública direta, instituídas por lei, com personalidade jurídica 
de direito público, para o exercício de atividade econômica, cujo controle acionário pertença em sua totalidade ao 
poder público; 
III- As Sociedades de economia mista são entidades da Administração indireta, dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, para o exercício de atividade econômica que o Estado seja levado a exercer nos casos de relevante 
interesse público e segurança nacional, sob forma de S/A, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria 
ao poder público; 
IV- As Fundações Públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, 
criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por 
órgãos ou entidades de direito privado. 
Estão corretos os itens: 
 
 A- (   ) II e IV 
 B- (   ) I, II e III 
 C- (   ) II, III e IV 
 D- (   ) I e III 

  
27- Sobre as modalidades de aposentadoria é correto afirmar: 
 
 A- (   ) Se o servidor público for acometido por invalidez permanente em decorrência de acidente em 

serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, será 
aposentado, após perícia médica, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 

 B- (   ) Quando o servidor público atinge 70 anos de idade é aposentado compulsoriamente, com 
proventos integrais; 

 C- (   ) A Aposentadoria voluntária ocorre por solicitação do servidor, desde que cumprido tempo 
mínimo de permanência de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria, quando cumpridos os requisitos previstos; 

 D- (   ) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão; poderão 
exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

 
28- Julgue os itens no que diz respeito a intervenção do Estado na propriedade, e marque a alternativa correta: 
                    
I- A servidão representa um ônus real de uso sobre a propriedade privada individualizada,instituído pela 
Administração, para satisfazer interesse público concreto, mediante indenização dos prejuízos; 
II- O tombamento é um ato do poder público para preservação de um bem móvel ou imóvel de valor histórico, 
artístico, paisagístico, arqueológico, turístico ou cultural; 
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III- A desapropriação é a transferência compulsória, ou não, de um bem do domínio particular para o domínio público, 
por necessidade e utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro ou títulos da 
dívida pública; 
IV- O Poder Público pode requisitar bens móveis ou imóveis e pessoas(serviços), tais como paramédicos, para evitar 
a ocorrência de “perigo público” como incêndio, inundação ou epidemia. 
 
 A- (   ) Os itens I e IV estão corretos; 
 B- (   ) Os itens II, III e IV estão corretos; 
 C- (   ) Os itens III e IV estão corretos; 
 D- (   ) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

 
29- Julgue as alternativas abaixo e assinale a incorreta: 
 
 A- (   ) A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; 

 B- (   ) Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

 C- (   ) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período; 

 D- (   ) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. 

 
30- Dentre as alternativas, assinale a correta: 
 
 A- (   ) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor público ficará 

afastado de seu cargo, emprego ou função; 
 B- (   ) Investido no mandato de Prefeito, o servidor público será afastado do cargo, emprego ou 

função, não lhe sendo facultado optar pela sua remuneração; 
 C- (   ) Investido no mandato de Vereador, o servidor público perceberá as vantagens de seu cargo, 

emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, mesmo não havendo 
compatibilidade de horários; 

 D- (   ) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o servidor 
público terá seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais, inclusive para 
promoção e merecimento. 

 
 
 
 
 
 

Boa Sorte!! 







