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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
 
 
 Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na 
Constituição Federal, assinale a assertiva correta: 
 
A) Os direitos e deveres individuais e coletivos assegurados 

no ordenamento jurídico brasileiro são aqueles constantes 
somente no art. 5º da Constituição Federal, não havendo 
garantias fundamentais dispostas em outros artigos da 
Carta Magna. 

B) Os direitos e garantias fundamentais consagrados na 
Constituição Federal de 1988 não são extensíveis aos 
estrangeiros residentes no Brasil, cabendo a estes a 
proteção prevista no texto constitucional de seu país. 

C) A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu texto, a 
aplicação imediata das normas que trazem, em seu bojo, 
direitos e garantias fundamentais. 

D) As normas definidoras de direitos e garantias 
fundamentais não se sujeitam a qualquer tipo de restrição. 
Nesse sentido a Constituição Federal estabelece o livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo 
vedadas exigências em legislação infraconstitucional para 
o desempenho de tais atividades. 

E) Enquanto para os brasileiros natos não se exige a criação 
de lei específica para a fruição dos direitos e garantias 
fundamentais, os naturalizados dependem da edição de 
norma infraconstitucional para que se lhe assegurem tais 
benefícios. 

 
 
 
 
Sobre os direitos e garantias fundamentais em espécie, assinale 
a assertiva correta: 
 
A) Não se admite a pena de morte no Brasil, ainda que o país 

esteja em guerra declarada. 
B) A Constituição Federal de 1988 assegura a liberdade de 

expressão e garante, inclusive, o anonimato. 
C) Desde a época do Regime Militar da década de 1960, o 

Brasil era considerado um Estado leigo, entretanto com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, a religião 
oficial do país passou a ser a Cristã. 

D) A Constituição Federal prevê que a casa é asilo inviolável 
do indivíduo, de sorte que nela só se pode entrar com o 
consentimento do morador. 

E) Não é possível, em qualquer hipótese, a extradição de 
brasileiro nato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O remédio constitucional adequado à declaração de nulidade de 
ato lesivo ao patrimônio público é o (a): 
 
A) Habeas corpus. 
B) Habeas data. 
C) Mandado de segurança. 
D) Ação popular. 
E) Ação de execução de título judicial. 
 
 
 
 
Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, 
analise as seguintes assertivas e, ao final, marque a alternativa 
correta: 
 
I. Aos trabalhadores é assegurado o descanso semanal 

remunerado, o qual deverá ocorrer sempre aos domingos. 
II. É possível que alguém seja brasileiro nato, ainda que 

nascido no exterior. 
III. O analfabeto tem direito ao voto, mas não a ser eleito. 
IV. A idade mínima para ser Prefeito é de 21 anos, enquanto 

para Vereador é de 18 anos. 
V. O Prefeito detém foro privilegiado, cabendo seu 

julgamento ao Tribunal de Justiça. 
 
Somente estão corretas as assertivas: 
 
A) I, IV e V. 
B) II, III e IV. 
C) II, III, IV e V. 
D) III, IV e V. 
E) I e V. 
 
 
 
 
A Constituição Federal estabelece as Funções Essenciais à 
Justiça. A uma destas cabe a representação judicial e 
extrajudicial da União, bem como a consultoria e 
assessoramento do Poder Executivo Federal. Trata-se, pois, 
do(a): 
 
A) Advocacia-Geral da União. 
B) Poder Judiciário Federal. 
C) Ministério Público Federal. 
D) Defensoria Pública Federal. 
E) Procuradoria do Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Acerca da Organização do Estado e dos Poderes da União, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O Distrito Federal é a capital da República Federativa do 

Brasil. 
B) As leis que fixam aumentos de servidores públicos da 

Administração Direta Federal são de iniciativa dos 
Deputados Federais e Senadores. 

C) Os Municípios detêm personalidade jurídica de direito 
público interno, entretanto não são dotados de autonomia, 
vez que tal qualidade pertence apenas à União. 

D) Um quinto dos Desembargadores dos Tribunais Regionais 
Federais e dos Tribunais de Justiça dos Estados será de 
membros provenientes do Ministério Público e da 
Advocacia, entretanto tal regra não se aplica às vagas de 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

E) A República Federativa do Brasil constitui-se em um 
Estado unitário, haja vista a concentração dos poderes na 
União, à qual cabe transferir, através de Lei, competências 
aos Estados e Municípios. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
Acerca dos princípios informadores do Direito Administrativo 
brasileiro analise as assertivas abaixo e, ao final, marque a 
alternativa correta: 
 
I. Enquanto para os particulares, vigente é a regra da 

autonomia da vontade, de sorte a possibilitar-lhes fazer 
tudo que não seja contrário à lei, à Administração Pública 
cabe agir nos estritos limites legais. 

II. A Administração Pública deve, por expressa previsão 
constitucional, seguir os princípios da legalidade, 
moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 

III. Os atos administrativos são, em regra, protegidos pelo 
sigilo próprio de Estado, podendo, desde que através de 
previsão legal, haver a determinação de que sejam abertos 
ao público. 

IV. Na hipótese de haver uma efetiva participação de 
determinado chefe de governo no que se refere à realização 
de obra pública, esta deve ser vinculada, para efeitos de 
publicidade, ao nome do governante. 

V. Em decorrência do princípio da autotutela, as decisões 
emanadas pelos órgãos competentes da Administração 
Pública não se sujeitam à apreciação do Poder Judiciário. 

 
Somente está correto o que se afirma em: 
 
I. I e II. 
II. I, II e IV. 
III. I, IV e V. 
IV. II e III. 
V. III, e IV. 
 
 

 
 
 

As Secretarias Municipais fazem parte da estrutura da 
Administração Pública direta, de modo a contribuir para a 
consecução das políticas públicas e para a prestação dos seus 
serviços de forma mais eficiente. Tais órgãos configuram 
exemplo de: 
 

A) descentralização, haja vista que as Secretarias são dotadas 
de personalidade jurídica própria. 

B) desconcentração, haja vista que as Secretarias são dotadas 
de personalidade jurídica própria. 

C) descentralização, haja vista que as Secretarias não são 
dotadas de personalidade jurídica própria. 

D) desconcentração, haja vista que as Secretarias não são 
dotadas de personalidade jurídica própria. 

E) centralização, haja vista que o Poder Municipal é 
conferido, soberanamente, às Secretarias. 

 
 
 

Sobre os atos administrativos, assinale a alternativa correta: 
 

A) Os atos administrativos discricionários são aqueles em 
cuja estrutura não há margem para a análise de 
conveniência e oportunidade por parte do administrador 
público. 

B) Os atos administrativos discricionários podem ser 
praticados por quem não detém a competência prevista em 
lei para tanto, já que neles há margem para análise da 
conveniência e oportunidade de quem deverá proferi-los. 

C) Segundo a teoria dos motivos determinantes, quando não 
se exigir a motivação para um determinado ato, mas, na 
sua prática, a Administração declara um motivo, a este 
ficará vinculada. 

D) É possível que a discricionariedade esteja presente em 
todos os requisitos do ato administrativo (competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto). 

E) Em virtude de sua natureza, não existem atos 
administrativos irrevogáveis. 

 

 
 
 
 

Acerca da licitação e dos contratos administrativos, assinale a 
alternativa correta: 
 

A) É vedada a qualquer das partes nos contratos 
administrativos a estipulação de cláusulas exorbitantes, 
haja vista que estas atentam contra o princípio da 
igualdade. 

B) As partes de um contrato administrativo só podem alterar-
lhe as cláusulas se houver comum acordo, sendo vedado a 
qualquer dos contratantes modificar o acordo 
unilateralmente. 

C) Habilitação é o ato através do qual se atribui ao vencedor 
da licitação o objeto do certame. 

D) A Administração detém o poder de criar, para um 
determinado caso, uma nova modalidade de licitação, ou 
combinar características dos modelos existentes. 

E) A concorrência é a modalidade mais complexa de 
licitação, sendo possível sua utilização para contratos de 
qualquer valor. 

 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 09

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08

QUESTÃO 10



 
Prefeitura Municipal dos Barreiros 
Processo Seletivo 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                                               Cargo Advogado/Nível Superior 

Página 3/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
Analise as assertivas a seguir e marque a alternativa correta: 
 
A) De acordo com entendimento doutrinário, a autorização 

consiste em ato administrativo vinculado, de modo que, 
preenchidos os requisitos legais, a Administração não pode 
recusar-se à prática do ato. 

B) A permissão não é ato precário e só pode ser revogada 
mediante acordo entre as partes. 

C) Enquanto na permissão tem-se o interesse predominante 
do particular, na autorização constata-se maior interesse da 
coletividade. 

D) Toda concessão de serviço público depende de prévia 
licitação. 

E) Não se admitem permissões de serviço público feitas 
através de contratos de adesão. 

 
 
 
 
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a única opção que, de 
acordo com a Constituição Federal, apresenta acumulação lícita 
de cargos. 
 
A) Cargo de advogado da Caixa Econômica Federal com 

cargo de advogado da União. 
B) Cargo de juiz federal com cargo de juiz do trabalho. 
C) Cargo de analista processual do Ministério Público da 

União com cargo de professor da Universidade Federal de 
Pernambuco. 

D) Cargo de procurador da Fazenda Nacional com cargo de 
médico do hospital do Estado de Pernambuco. 

E) Cargo de procurador do trabalho com cargo de 
desembargador do trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREITO CIVIL 
 
 
 

O termo vacatio legis é indicado para designar: 
 
A) uma lei que não traga, em seu conteúdo, elementos 

objetivos de verificação, de sorte que, nesses casos, o 
hermeneuta põe-se em dificuldade ao interpretar a 
determinação presente na norma. 

B) a lei que declara vago determinado bem particular, de 
modo a permitir que este passe ao domínio do Poder 
Público. 

C) o período que medeia a publicação da lei e o início de sua 
vigência. 

D) uma lei que declare vago determinado cargo público, em 
razão do cometimento de crime por parte do seu antigo 
ocupante. 

E) a lei que assegura aos servidores públicos o direito de 
férias nos moldes da garantia já assegurada aos 
trabalhadores da iniciativa privada. 

 

 
 
 
Atentando aos termos da legislação civil brasileira, é correto 
afirmar que: 
 
A) a definição de domicílio abrange um elemento objetivo, 

sendo este o lugar da residência, e outro subjetivo, o qual 
consiste na vontade de permanecer no local. 

B) é indiferente para o Direito se o feto nasce morto ou se, 
após horas de vida, falece, haja vista que a personalidade 
se adquire somente após um mês do nascimento. 

C) o termo nascituro é usado para designar o feto que não 
chega à vida, ou seja, aquele que, após o parto, percebe-se 
morto. 

D) todos os acontecimentos possuem repercussão no direito, 
daí dizer-se que inexistem apenas fatos, somente há fatos 
jurídicos. 

E) doutrinariamente, o termo coisa é usado para designar 
tudo o que é útil ao ser humano, enquanto bem é espécie 
daquele, servindo para conceituar as coisas que possuam 
um valor econômico. 

 

 
 
 

Sobre o Direito das Obrigações assinale a alternativa correta a 
seguir. 
 

A) A obrigação de dar coisa certa não abrange seus 
acessórios, exceto quando tal for expressamente previsto 
em contrato. 

B) Não é possível a celebração de contrato diferente daqueles 
previstos no Código Civil, haja vista ser taxativo o rol das 
espécies contratuais. 

C) Salvo disposição legal ou contratual em sentido contrário, 
o pagamento deve ser feito no domicílio do credor. 

D) O credor não pode aceitar prestação diversa daquela a que 
se obrigou o devedor. 

E) O Código Civil reputa válido o pagamento de boa-fé feito 
a credor putativo. 

 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 14QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 15
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Considerando o que dispõe o Código Civil, verifique as 
seguintes assertivas e, ao final, assinale a alternativa correta: 
 
I. A turbação constitui efetivo incômodo, por parte de 

alguém, à posse do legítimo possuidor, ensejando o 
ajuizamento da ação de manutenção de posse. 

II. A hipótese para o cabimento da ação de reintegração de 
posse consiste na simples ameaça perpetrada contra seu 
legítimo possuidor. 

III. O esbulho configura-se com a privação da posse do 
legítimo possuidor, tendo como remédio processual 
adequado o interdito proibitório. 

IV. Para a teoria subjetiva da responsabilidade civil a 
obrigação de reparar o dano possui como fundamento a 
existência de culpabilidade, sendo esta elemento 
desnecessário para a teoria objetiva. 

V. No Direito brasileiro aplica-se a teoria do risco ao Estado, 
de sorte que, para este, a obrigação de indenizar independe 
de culpabilidade. Na responsabilidade civil dos particulares 
incide a teoria da culpa, sendo este elemento necessário ao 
cabimento de indenização. 

 
Somente estão corretas as assertivas: 
 
A) I, II, IV e V. 
B) I, IV e V. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 
E) II e III. 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
 
 
Acerca dos institutos de direito processual civil, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) É característica da jurisdição, entendida como atividade 

estatal, a sua inércia, de sorte que a tutela jurisdicional não 
será prestada senão quando a parte ou interessado a 
requerer, nos casos e forma legais. 

B) A representação do Município, em Juízo, dá-se através do 
Prefeito ou de seus Procuradores. 

C) É possível haver a emenda da petição inicial, a fim de que 
um determinado defeito de representação em Juízo seja 
sanado. 

D) Quando a lei exigir o litisconsórcio ativo necessário, 
proposta a ação por um dos legitimados, a citação tem 
como efeito fazer com que, automaticamente, o outro 
colegitimado figure no pólo ativo da demanda. 

E) O Código de Processo Civil consagra o chamado princípio 
da independência dos litisconsortes, de modo a determinar 
que estes, em regra, são considerados como litigantes 
distintos. 

 
 
 

 
 
 
Sobre a intervenção de terceiros prevista no Código de Processo 
Civil, assinale a alternativa correta: 
 
A) O interesse jurídico de que a sentença lhe seja favorável é 

hipótese que configura a chamada oposição. 
B) Quando houver assistência de um terceiro, à parte 

principal veda-se o reconhecimento da procedência do 
pedido. 

C) O possuidor de coisa alheia que é demandado em nome 
próprio pode valer-se do instituto processual da 
assistência, a fim de fazer com que a parte legitimada para 
o processo figure como ré. 

D) O terceiro que pretende obter para si direito sobre o qual já 
existe ação em curso deverá fazer uso do instituto da 
reconvenção. 

E) Quando o fiador em determinado contrato figurar na 
qualidade de réu, poderá valer-se da figura jurídica do 
chamamento ao processo, a fim de que o devedor principal 
integre a demanda. 

 

 
 
 
Dispõe o art. 87 do Código de Processo Civil: “Determina-se a 
competência no momento em que a ação é proposta. São 
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 
ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão 
judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou 
da hierarquia”. Tal determinação consagra o princípio do(a): 
 
A) Perpetuatio iurisdictionis. 
B) Coisa julgada. 
C) Instrumentalidade das formas. 
D) Ne procedat iudex ex officio. 
E) Pas de nullité sans grief. 
 

 
 
 

Sobre a competência em matéria de Direito Processual Civil, 
assinale a alternativa correta: 
 

A) Ação envolvendo imóvel situado no Brasil de proprietário 
de nacionalidade inglesa poderá vir a ser julgada em 
qualquer dos países, haja vista a soberania de ambos os 
Estados. 

B) As partilhas de bens, quando o autor da herança for 
estrangeiro, serão julgadas no país onde era radicado o 
falecido, ainda que imóveis do inventário estejam 
localizados no Brasil. 

C) A parte que houver oferecido exceção de incompetência 
não poderá suscitar o conflito de competência. 

D) A incompetência absoluta deve ser argüida através de 
exceção, enquanto a relativa pode ser suscitada a qualquer 
tempo e pronunciada, inclusive, de ofício. 

E) Todas as demandas envolvendo valores menores do que a 
alçada do Juizado Especial serão neste processadas e 
julgadas. 

 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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Atentando ao que determina o Código de Processo Civil (CPC), 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O Juízo não poderá pronunciar, de ofício, a prescrição, 

cabendo à parte interessada argüi-la. 
B) Para o ajuizamento de ação rescisória é necessário o 

depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. 
Essa regra, entretanto, sofre exceções, quando, por 
exemplo, o autor da demanda for o Município. 

C) Desde que haja a devida intervenção do Ministério 
Público, ações relativas ao estado e à capacidade das 
pessoas seguirão procedimento sumário. 

D) Intimação é o ato através do qual alguém é chamado a 
Juízo para defender-se. 

E) Ao demandante incumbe provar os fatos constitutivos, 
modificativos, impeditivos e extintivos do seu direito. 

 

 
 
 
Analise as seguintes proposições e, ao final, marque a 
alternativa correta: 
 
I. À parte é dado interpor o chamado recurso inominado, 

quando na lei processual não contiver previsão de recurso. 
II. Os embargos infringentes são cabíveis contra acórdão não 

unânime que houver negado provimento à ação rescisória. 
III. Segundo jurisprudência dominante, interposto recurso 

especial antes do julgamento de embargos de declaração, 
após cientificada da decisão integrativa, a parte deverá 
ratificar o recurso excepcional, sob pena de não 
conhecimento deste. 

IV. O prequestionamento e a repercussão geral são requisitos 
de admissibilidade do recurso extraordinário. 

V. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de 
realizar o preparo de recurso. 

 
Somente estão corretas as assertivas: 
 
A) I, II e III. 
B) I, IV e V. 
C) II, III, IV e V. 
D) II, IV e V. 
E) III, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREITO DO TRABALHO 
 
 
 
Acerca da relação de emprego e do contrato de trabalho, 
marque a alternativa incorreta: 
 

A) Uma das características para se configurar uma relação de 
emprego é o elemento da subordinação jurídica do 
empregado. 

B) A relação de emprego exige que o serviço seja prestado 
pessoalmente pelo empregado, daí dizer-se que o contrato 
de trabalho é intuitu personae em relação ao trabalhador. 

C) Deve estar presente na relação de emprego a não-
eventualidade da prestação de serviço, característica sem a 
qual não se configura o contrato de trabalho. 

D) A alteridade consiste no fato de que o empregado realiza 
suas atividades por conta do empregador. 

E) A morte do empregado ou empregador possui como 
conseqüência a rescisão do contrato de trabalho. 

 

 
 
 
Atentando para o que dispõe a legislação trabalhista em vigor, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) Aquelas atividades desempenhadas em contato com 

agentes nocivos à saúde, acima dos limites fixados pelo 
Ministério do Trabalho, ensejam pagamento de adicional 
de periculosidade. 

B) O pagamento do adicional de periculosidade corresponde a 
um percentual sobre o salário, mas não sobre eventuais 
gratificações recebidas pelo empregado. 

C) Têm direito ao adicional de insalubridade aqueles 
trabalhadores que lidam diretamente com explosivos. 

D) Caso o empregado trabalhe em condições insalubres e 
perigosas, fará jus ao recebimento cumulado dos 
respectivos adicionais. 

E) Quando a exposição ao agente nocivo se der de forma 
intermitente, o empregado não fará jus ao adicional de 
insalubridade. 

 

 
 
 

Sobre o regramento das férias previsto na legislação trabalhista, 
assinale a alternativa correta: 
 

A) Aos trabalhadores maiores de cinqüenta anos, as férias 
serão concedidas sempre de uma só vez. 

B) A época em que ocorrerão as férias será aquela que melhor 
atenda aos interesses do empregado, haja vista que o 
próprio trabalhador é o mais indicado para designar 
quando necessita gozar o direito. 

C) As férias devem ser concedidas, no máximo, em até doze 
meses contados do dia em que tenha se iniciado a relação 
de emprego. 

D) Caso o trabalhador seja demitido sem justa causa, as férias 
não gozadas serão indenizadas em dobro. 

E) As férias terão um período de trinta dias, 
independentemente da ocorrência de faltas injustificadas 
durante o ano, haja vista ser um direito do trabalhador. 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 24QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23

QUESTÃO 25
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DIREITO PENAL 
 

 
 
 
Sobre os crimes contra a Administração Pública, é correto 
afirmar que: 
 

A) o abandono de cargo público fora das hipóteses previstas 
em lei configura crime previsto no Código Penal. 

B) para efeitos penais só se consideram funcionários públicos 
aqueles que chegaram ao cargo através de concurso 
público. 

C) somente se o funcionário público possuir inscrição na 
Ordem dos Advogados do Brasil poderá valer-se de seu 
cargo para patrocinar os interesses de seus clientes junto à 
Administração. 

D) a lei penal exige, para a configuração do peculato, que o 
funcionário público receba efetivamente a vantagem 
indevida, caso contrário não haveria a materialidade do 
delito. 

E) o crime de contrabando ou descaminho só se configura 
quando a mercadoria importada for ilícita, como, por 
exemplo, drogas. 

 

 
 
 
Pedro, funcionário público municipal responsável pela emissão 
gratuita de certidões da Prefeitura de que é servidor, exige que 
Paulo lhe pague R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que, só assim, 
receba um documento solicitado àquele. No caso hipotético 
acima apresentado, há a configuração do seguinte tipo penal: 
 
A) Corrupção ativa. 
B) Corrupção passiva. 
C) Concussão. 
D) Peculato. 
E) Prevaricação. 
 

 
 
 

Sobre os crimes contra a administração da Justiça, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) O reingresso de estrangeiro que tenha sido expulso do 

território nacional consiste em crime contra a 
administração da Justiça. 

B) É causa de aumento de pena da denunciação caluniosa ter 
o agente usado nome suposto na prática do ato. 

C) Alguém que se acusa de homicídio praticado por outra 
pessoa, ainda que não responda pela morte da vítima, 
incidirá no tipo penal de auto-acusação falsa. 

D) É isento de pena o pai de um criminoso que pratique a 
conduta prevista no tipo penal de favorecimento pessoal, 
quando o faça em relação ao seu filho. 

E) Configura crime a conduta do preso de tentar evadir-se da 
cadeia e, nas hipóteses em que seja empregada violência 
contra pessoas, a pena é aumentada. 

 
 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
 
 
 
Sobre o inquérito policial e seu regramento previsto no Código 
de Processo Penal, assinale a alternativa correta: 
 
A) Os autos do inquérito não poderão ser arquivados em 

razão de determinação da Autoridade Policial. 
B) Todas as provas produzidas no inquérito policial devem 

ser repetidas em Juízo. 
C) O prazo para a conclusão do inquérito por parte da 

Autoridade Policial não se modifica em função de estar o 
indiciado preso ou solto. 

D) A Jurisprudência tem admitido majoritariamente que o 
Juiz possa proferir sentença com base somente nas provas 
produzidas no inquérito policial. 

E) A nulidade do inquérito possui o condão de tornar nula a 
ação penal.  

 
 
 
 
Sobre a ação penal, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A inércia do querelante na ação penal é uma das causas 

que ensejam a perempção. 
B) Quando o fato narrado, à evidência, não constituir crime, 

cabe o não recebimento da denúncia por parte do juiz. 
C) A queixa-crime é o nome que designa a petição inicial da 

ação penal privada, enquanto a denúncia é o título da peça 
inaugural nas ações penais públicas. 

D) O perdão do ofendido enseja a extinção da ação penal 
pública incondicionada. 

E) Caso o juiz entenda que a classificação do crime deu-se de 
forma equivocada na petição inicial deverá rejeitar a 
denúncia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. 
Leia-o com bastante atenção para responder ao que se pede. 

 
Texto 01 

 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais 
e não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta 

informações novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram 
completamente de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram 

feitas com cheque, enquanto que 8% delas eram 
realizadas por meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os 
preços, o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma 
vez que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é 
incorreto afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma 
boa medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três 
empresas de cimento, porque elas estão ajudando a 
implantar o programa de construção de habitações 
populares de Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 



 
Prefeitura Municipal dos Barreiros 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                                               Cargo Advogado/Nível Superior 

Página 9/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido 
em relação às expressões destacadas, no segmento transcrito 
do Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato 
tente obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo 
indeterminado, imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo 
habitual de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à 
pressuposição de que outros países da América enfrentam 
problemas com o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados 
abaixo, exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas 
político-econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas 
sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas 
sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas 
sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – 
e não foi –, converte-se em fonte de pressão 
inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a 
resposta de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a 
situação deve piorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




