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PROCURADOR 
 

Português 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05. 

Abaixo o mito da “crítica construtiva”. 
(Eugênio Bucci) 

 
 Quase todo mundo concorda: a TV que temos nos 
domingos à tarde nunca foi tão ruim. Passamos por uma tal 
sucessão de excrescências nesses gugus-faustões que tudo 
se reduziu a uma pasmaceira continental. Um pequeno 
paradoxo: a soma de todos os ingredientes apelativos não 
resulta mais num circo chocante, mas enfadonho. Não há 
mais excesso que consiga nos surpreender. Daí a chatice. Dá 
até preguiça. Ligar a TV no domingo à tarde é como conversar 
com alguém que se imagina brilhante mas é apenas mal-
educado. Você sabe que, lá pelas tantas, o sujeito vai desferir 
um palavrão fora de contexto, vai proclamar uma estultice em 
voz alta, vai constranger quem estiver por perto. Você só não 
fica estupefato porque, em se tratando do tal cidadão, já 
espera dele a incontinência bestialógica. Esse sujeito é a TV 
nas tardes de domingo.  
[...]       

(Revista Escola. São Paulo: Abril, set. 2001. p. 52.) 
 

01. De acordo com o início do texto, qual a afirmação com que 
quase todos concordam? 
 
(A) Quase ninguém concorda que os programas de TV, nas 
tardes de domingo, nunca foram piores. 
(B) Quase todos concordam que os programas de TV, nas 
tardes de domingo, são ótimos. 
(C) Quase todos concordam que os programas de TV, nas 
tardes de domingo, nunca foram piores. 
(D) Quase todos concordam que os programas de TV, nas 
tardes de sábado e domingo, são maravilhosos. 
 
02. A que tudo se reduziu, segundo o texto? 
 
(A) A programas sem nada de interessante, transmitidos para 
todo o país. 
(B) A programas muito interessantes, transmitidos para todo o 
país. 
(C) A programas instrutivos, transmitidos para todo o país. 
(D) N.D.A. 
 
03. Por que o telespectador não fica mais surpreso com esse 
tipo de comportamento? 
 
(A) Porque já se espera que se diga uma série de notícias  
boas e construtivas nesses programas. 
(B) Porque já se espera que haverá muitas histórias infantis. 
(C) Porque já se espera que haverá uma programação com 
notícias de primeiro mundo.  
(D) Porque já se espera que se diga uma série de bobagens 
nesses programas. 
 
04. Que comportamentos previsíveis existem por parte dos 
que comandam os programas de domingo, segundo o texto? 
 
(A) Podem desferir palavras amigas, a qualquer momento. 
(B) Podem desferir um palavrão, sem nenhum motivo, a 
qualquer momento e dizer uma tolice em voz alta para deixar 
constrangido quem estiver por perto. 
(C) Podem contar piadas e dançarem, a qualquer momento, e 
ainda dizerem palavras de elogio a quem estiver por perto. 
(D) N.D.A. 
 

05. Substitua os termos em destaque, por palavras ou 
expressões que você entenda terem o mesmo significado: 
 
I.     “...Vai proclamar uma estultice em voz alta...” 
II.    “... não resulta mais um circo chocante, mas enfadonho.” 
III.   “Você só não fica estupefato...” 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) tolice – alegre - brilhante 
(B) tolice – sem graça - espantado 
(C) nervoso – radiante - curioso 
(D) chatice – agitado – brilhante 
 
06. Qual opção completa corretamente a frase abaixo? 
 
“Ainda _________ furiosa, mas com ___________ violência, 
proferia injúrias ____________ para escandalizar os mais 
arrojados.” 
 
(A) meio – menos - bastantes 
(B) meia – menos - bastante 
(C) meio – menos - bastante 
(D) meia – menos – bastantes 
 
07. Preencha as lacunas da frase abaixo com a alternativa 
que a complete corretamente: 
 
“Pela estrada ___________ ela, o pai e eu: o relógio _______ 
três horas.” 
 
(A) vinham - deram 
(B) vinham - davam 
(C) vínhamos - deram 
(D) vínhamos – dera 
 
08. "Incrível o número de leviandades que se falam sobre a 
cidade." 
 
Marque a assertiva incorreta a respeito dos aspectos 
gramaticais da frase acima: 
 
(A) A palavra "se" não exerce função sintática: é partícula 
apassivadora. 
(B) A palavra "que" classifica-se como pronome relativo e tem 
como termo antecedente a palavra "leviandades". 
(C) A expressão "sobre a cidade" exerce a função de adjunto 
adverbial de lugar. 
(D) Caso o pronome "se" fosse suprimido, não haveria 
prejuízo para o sentido do período, mas tal alteração 
repercutiria na relação sintática dos termos da oração. 
 

Texto para as questões 09 e 10 
 

Contos de vigário 
 

 Passam-se tempos sem que ouçamos falar em 
contos de vigário. Muito bem. Tornamo-nos otimistas, 
imaginamos que, se a reportagem não menciona esses 
espantosos casos de tolice combinada com safadeza, 
certamente os homens ficaram sabidos e melhoraram. 
 Pensamos assim e devemos estar em erro. 
Provavelmente esse negócio continua a florescer, mas as 
vítimas têm vergonha de queixar-se e confessar que são 
idiotas. Raras vezes um cidadão se resolve a afrontar o 
ridículo, e vai à polícia declarar que, não obstante ser parvo, 
teve a intenção de embrulhar o seu semelhante, 
 O que ele faz depois de logrado é meter-se em casa, 
arrancar os cabelos, evitar os espelhos e passar uns dias de 
cama, procedimento que todos nós adotamos quando, em 
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consequência de um disparate volumoso, nos sentimos 
inferiores ao resto da humanidade. Convenientemente curado, 
cicatrizado, esquecida a fraqueza, o sujeito levanta-se e 
adquire consistência para realizar nova tolice. E assim por 
diante, até a hora da tolice máxima, em que ninguém reincide 
porque isto é impossível.  

(a.t.d.) 
 
09. Assinale a opção em que o sinônimo proposto 
corresponde à acepção com que o termo foi empregado no 
texto. 
 
(A) “combinada” (linha 4) – organizada 
(B) “declarar” (linha 10) - desvendar 
(C) “embrulhar” (linha 11) - tapear 
(D) “logrado” (linha 12) – alcançado 
 
10. Quanto à descrição gramatical de elementos do texto, 
assinale a opção correta. 
 
(A) A forma verbal “Passam-se” (linha 1) está no plural para 
atender à regra gramatical de concordância com o sujeito da 
oração. 
(B) Em “Tornamo-nos” (linha 2), a supressão do s é prescrita 
para se evitar o efeito do eco. 
(C) O verbo “queixar-se” (linha 8), utilizado no texto como 
verbo pronominal, conjuga-se facultativamente sem o 
pronome. 
(D) Em “levanta-se” (linha 17), a partícula “se” indica a 
indeterminação do sujeito. 
 
 

Conhecimentos Específicos e Legislação 
 
11. A situação em que o agente público pratica ato visando a 
fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na 
regra de competência, caracteriza, nos termos da definição 
legal, o vício dito: 
 
(A) Vício de forma. 
(B) Ilegalidade do objeto. 
(C) Desvio de finalidade. 
(D) Incompetência. 
 
12.  É ilegal uma cláusula, em um contrato administrativo para 
a realização de obra, estabelecendo: 
 
(A) Que cabe ao contratado, a opção por uma das 
modalidades de garantia arroladas na lei. 
(B) A possibilidade de prorrogação dos prazos de conclusão, 
no caso de impedimento de execução do contrato por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela administração em documento 
contemporâneo a sua ocorrência, mantidos o equilíbrio 
econômico-financeiro e as demais cláusulas. 
(C) A obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, incompatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
(D) Que o foro competente para dirimir qualquer questão 
contratual é o da sede do contratado, independentemente do 
local da sede da administração. 
 
13. Quanto aos Princípios Fundamentais, é correto afirmar 
que a República Federativa do Brasil, rege-se nas suas 
relações internacionais, dentre outros, pelo princípio da: 
 
(A) Prevalência dos direitos humanos. 
(B) Exclusiva proteção dos bens jurídicos. 
(C) Reserva legal 
(D) Uniformidade geográfica.  
 

14. Dentre os direitos e deveres individuais e coletivos, a 
Constituição Federal assegura o direito: 
 
(A) À moradia 
(B) Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
(C) À educação 
(D) De herança. 
 
15. Ao tratar do direito à educação, a Constituição Federal: 
 
(A) Estabelece que o ensino fundamental é de competência 
exclusiva dos Estados e Municípios. 
(B) Estabelece o dever de atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 
(C) Exclui a competência dos Municípios para prestar o ensino 
médio superior. 
(D) Exclui a competência dos Estados para prestar a 
Educação Infantil. 
 
16. Dentre as características especificas da modalidade de 
licitação denominada pregão, que as diferenciam das demais, 
está a: 
 
(A) Existência de fases distintas de classificação das 
propostas e de habilitação. 
(B) Possibilidade de dispensa da apresentação de 
determinados documentos de habilitação, se o proponente for 
previamente cadastrado perante ao órgão licitante. 
(C) Confirmação da habilitação do candidato vencedor após o 
julgamento das propostas e proclamação do vencedor.  
(D) Mitigação do principio da vinculação ao edital, que pode 
ser desconsiderado pelo pregoeiro em negociação direta com 
os proponentes. 
 
17. A impugnação do instrumento convocatório da licitação por 
qualquer cidadão deve ocorrer até: 
 
(A) 2 (dois) dias  antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, sob pena de preclusão 
administrativa. 
(B) 2 (dois) dias  úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, sob pena de decadência 
administrativa. 
(C) 5 (cinco) úteis dias  antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, sob pena de prescrição 
administrativa. 
(D) 5 (cinco) úteis dias  antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, sob pena de decadência 
administrativa. 
 
18. Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A licitação pode ser revogada por interesse público em 
virtude da ocorrência de fato superveniente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar essa decisão. 
(B) A licitação pode ser anulada por ilegalidade, desde que a 
Administração venha a ser provocada através de recursos de 
terceiros prejudicados. 
(C) A anulação da licitação gera o dever de indenizar se a 
ilegalidade for imputável à administração. 
(D) O recurso interposto contra a habilitação em procedimento 
licitatório será sempre recebido no efeito suspensivo. 
 
19. Como regra geral, os contratos administrativos devem ter 
forma escrita, sendo esta dispensável: 
 
(A) Quando a administração puder substituir o instrumento de 
contrato por nota de empenho. 
(B) Nos casos de contratos resultantes de licitação sob a 
forma de tomada de preços ou convite. 
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(C) Nas hipóteses de inexigibilidade de licitação. 
(D) Nas hipóteses de pequenas compras com pronto 
pagamento, tal como definido em lei. 
 
20. A Lei 8.666/93 confere a Administração, em relação aos 
contratos administrativos, a prerrogativa de: 
 
(A) Alterar, unilateralmente, cláusulas econômico-financeiras e 
monetárias dos contratos administrativos. 
(B) Modificá-los, desde que, com a anuência do Contratado, 
para melhor  adequação às finalidades de interesse público. 
(C) Alterá-los, unilateralmente, quando houver modificação do 
projeto ou das especificações, para melhor adequação da 
técnica aos seus objetivos. 
(D) Rescindi-los, unilateralmente, quando da suspensão de 
sua execução, por ordem escrita da Administração em função 
de interesse público, por prazo superior a 120 (cento e vinte) 
dias.  
 
21. A Súmula de efeito vinculante: 
 
(A) Encontra-se condicionada, para a sua eficácia, a decisão 
de 3/5 (três quintos) dos membros do Supremo Tribunal 
Federal, justificada pela existência de reiteradas decisões 
anteriores da Corte sobre a matéria Constitucional. 
(B) Incidirá sobre a validade, a eficácia e a oportunidade de 
determinada norma – Municipal ou Estadual – sobre a qual 
haja controvérsia atual entre os órgãos judiciários ou entre 
esses e a administração pública. 
(C) Estende seus efeitos de observância obrigatória à 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, 
abrangendo autarquias, sociedade de economia mista e 
fundações. 
(D) Comporta revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal 
Federal, por iniciativa de qualquer cidadão devidamente 
qualificado mediante a apresentação de Titulo de Eleitor. 
 
22. No processo de desapropriação, NÃO é cabível a 
discussão: 
 
(A) De vícios de caráter processual 
(B) Do desvio de finalidade no ato declaratório. 
(C) Da fixação de acréscimos legais à indenização fixada. 
(D) Do preço oferecido. 
 
23. A inconstitucionalidade de lei ou ato municipal por ofensa 
à Constituição Federal, poderá ser arguida por intermédio de: 
 
(A) Mandado de segurança impetrado junto ao Supremo 
Tribunal Federal. 
(B) Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada junto ao 
Tribunal de Justiça. 
(C) Mandado de Injunção impetrado junto ao Supremo 
Tribunal Federal. 
(D) Arguição de descumprimento de preceito fundamental, 
ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal. 
 
24.  Adjudicação, ato formal no procedimento licitatório, é: 
 
(A) Ato pelo qual o poder licitante recebe, independentemente 
de pagamento, o objeto licitado. 
(B) Entrega do objeto da licitação ao proponente classificado 
em primeiro lugar. 
(C) O ato pelo qual inexistindo licitantes que preencham os 
requisitos do edital, o Poder Público extingue o processo e 
licitação. 
(D) O ato pela qual a Administração autoriza a contratação 
com apoio no artigo 24, Inc. IV, da Lei nº 8.666/93, em 
havendo demora na conclusão do processo licitatório. 
 
25. Em Direito Tributário, é matéria adstrita a Decretos: 

 
(A) Instituir e majorar quaisquer tributos. 
(B) Estabelecer isenções de impostos. 
(C) Regulamentar leis em função das quais sejam expedidos. 
(D) Revogar taxas e contribuições de intervenção no domínio 
Econômico. 
 
26. Analise as proposições abaixo a respeito de imunidade 
tributária. 
 
I – É possível a cobrança do IPTU em relação aos imóveis 
alugados a terceiros, de propriedade das entidades religiosas 
que gozam de imunidade tributária, ainda que a renda obtida 
com os aluguéis seja destinada às finalidades essenciais de 
tais entidades. 
II – Os papéis necessários à publicação dos jornais e 
periódicos estão abrangidos pela chamada imunidade 
tributária recíproca. 
III – A imunidade tributária com base no art. 150, VI, c, da 
Constituição Federal, que alcança as instituições de 
assistência social sem fins lucrativos, pode ser estendida às 
entidades fechadas de previdência social, se não houver 
contribuição dos beneficiários. 
IV – As autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público gozam de imunidade tributária, no que se refere 
a patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes. 
 
Estão corretas APENAS as proposições: 
 
(A) I e III. 
(B) III e IV. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
 
27. Compete exclusivamente à Lei Complementar, no direito 
tributário: 
 
(A) regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 
(B) instituir contribuições sociais de competência exclusiva da 
União. 
(C) instituir imposto sobre operações de crédito, câmbio ou 
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
(D) instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza. 
 
28. A força maior é causa de exclusão da responsabilidade no 
descumprimento da obrigação. O principal fundamento para 
essa excludente é que: 
 
(A) o fato ocorrido é alheio à vontade do devedor. 
(B) há o rompimento do nexo de causalidade nessa hipótese. 
(C) o evento é impeditivo do cumprimento da obrigação. 
(D) a circunstância é eficaz para a impossibilidade de 
obrigação. 
 
29. A Constituição estabelece como princípios da ordem 
econômica, dentre outros, a livre iniciativa, a livre concorrência 
e a defesa do meio ambiente. Nesse sentido, considere as 
seguintes afirmativas: 
 
I – a lei pode condicionar o exercício de determinada atividade 
econômica à prévia autorização de órgãos públicos; 
II – as atividades de pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo 
constituem monopólio da União e, portanto, só podem ser 
realizadas por empresas estatais; 
III – é defeso ao Estado conferir tratamento diferenciado a 
empresas em razão do impacto ambiental de produtos e 
serviços; 
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IV – o planejamento econômico estatal, em respeito à livre 
concorrência, é meramente indicativo, tanto ao setor privado 
como ao setor público. 
Está correto APENAS o que se afirma em: 
 
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) I, III e IV. 
 
30. A rescisão do contrato de Concessão de Serviço Público é 
medida que compete: 
 
(A) Exclusivamente ao concessionário, que pode tomá-la 
unilateralmente, desde que haja inadimplemento do Poder 
Concedente por 03 (três) meses consecutivos. 
(B) Exclusivamente ao Poder Concedente, que pode tomá-la 
apenas por meio de ação judicial intentada com essa 
finalidade. 
(C) Exclusivamente ao concessionário, que pode tomá-la por 
meio de ação judicial intentada com essa finalidade. 
(D) Tanto ao concessionário quanto ao Poder Concedente, 
havendo inadimplemento da parte contrária. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
 

 
 

31. ENO Environment Online é uma escola virtual e rede 
global para o desenvolvimento sustentável e paz no planeta. 
Escolas ao redor do mundo estudam as questões ambientais, 
compartilham conhecimentos e resultados de aprendizagem 
em suas localidades e na rede mundial e fazem pactos 
concretos para alcançar o equilíbrio com o planeta. 
   Foi fundada há 10 anos e é coordenado pelo Programa ENO 
sediado em Joensuu, na Finlândia.  
   Tem inúmeras organizações parceiras e redes, incluindo a 
Organização das Nações Unidas para o Ambiente. Nosso 
tradicional ENO TREE PLANTING DAY - Eno de Plantar 
árvores, será: 
 
(A) No dia 10 de outubro de 2010 
(B) No dia 23 de setembro de 2010 
(C) No dia 21 de setembro de 2010 
(D) No dia 22 de setembro de 2010 
__________________________________________________ 
 
32. A erupção do vulcão Karangetang, um dos mais ativos da 
__________, deixou várias pessoas feridas e pelo menos 
quatro desaparecidos nesta sexta-feira (6/08/2010), segundo 
fontes da polícia, entrevistadas pela agência de notícias EFE. 

(Notícias* Em São Paulo - 06/08/2010-16h27) 
 

Assinale a opção que achar correta para o preenchimento da 
lacuna acima: 
 
(A) Tanzânia  
(B) Indonésia 
(C) Itália 
(D) Grécia 
 

33. As novas cédulas do real começaram a ser feitas nesta 
sexta-feira (06/08/2010)na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro.  
As notas começarão a circular em novembro de 2010. As 
demais, circularão a partir de 2012. 
 
Qual o valor dessas notas? 
 
(A) R$ 50,00 e R$ 100,00 
(B) R$ 20,00 e R$ 50,00 
(C) R$ 50,00 e R$ 10,00 
(D) R$ 100,00 e R$ 20,00 
 
34. A Secretaria Estadual da Saúde já disponibilizou aos seus 
645 municípios 7,2 milhões de doses da _________. As 
Prefeituras terão até o fim de setembro para elaborar suas 
campanhas, muito embora grande parte delas já comecem 
suas atividades em agosto. 
 
Assinale qual alternativa você acha correta: 
 
(A) Vacina Anti-Alérgica 
(B) Vacina Anti-Rábica 
(C) Vacina Anti-Mofo 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 
35. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de 
produtos renováveis, a Petrobrás Distribuidora participa da 
iniciativa por meio do abastecimento dos veículos testados 
com o diesel AMYRIS (AMD 10), que se equipara aos padrões 
dos combustíveis derivados do petróleo, mas com o diferencial 
de ter emissão reduzida de poluentes em mais de 80%.[...] 

     
 (http://www.blogspetrobras.com.br/fatosedados/?p=26422 - 

21 de julho de 2010 / 14:31) 
 
O diesel AMYRIS (AMD 10) é proveniente de que produto? 
 
(A) batata 
(B) garrafas pet 
(C) carnaúba 
(D) Cana-de-açúcar 

 
Informática 

 
36. Em “Propriedades de Vídeo”, conforme imagem abaixo, é 
possível alterar a “Resolução da Tela” e a “Qualidade da cor”, 
em qual aba existem essas opções? 
 

 
 
(A) Temas 
(B) Proteção de Tela 
(C) Aparência 
(D) Configurações 
 
37. Com relação a teclas de atalho, é correto afirmar que: 
 
I   Ctrl + C - Copia uma seleção. 
II  Ctrl + V - Recorta uma seleção. 
III Ctrl + U - Localiza e substitui palavras. 
IV Ctrl + I - Abre tela de impressão. 
 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) I, III 
(D) I, II, III, IV 
 
38. No Microsoft Word existem ferramentas para: 






 5

 
I – Resumo de textos  
II – Envelopes e Etiquetas 
III – Mala Direta 
IV – Banco de dados 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) II, III e IV 
(D) I, II, III, IV 
 
39. Na planilha, representada pela imagem abaixo, digitando a 
fórmula =MÁXIMO(B2:B5), na célula B7, qual valor será 
retornado pela fórmula? 
 

 
 
(A) 218 
(B) 79 
(C) 15 
(D) ERRO 
 
40. Escolha a alternativa incorreta: 
 
(A) No Microsoft Excel existem filtros avançados para 
tratamento de dados. 
(B) No Microsoft Word existe uma ferramenta de criação de 
resumos automáticos. 
(C) No Microsoft Windows XP, não é possível restaurar os 
itens que foram para a lixeira. 
(D) No Microsoft Word existe um limite de 500 páginas. 







