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Cargo: Procurador Jurídico 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema e responda o que se pede.  
 

“Último fantasma” 
(Castro Alves)  

 
Quem és tu, quem és tu, vulto gracioso,  
Que te elevas da noite na orvalhada?   
Tens a face nas sombras mergulhada...   
Sobre as névoas te libras vaporoso...  
  
Baixas do céu num voo harmonioso!  
Quem és tu, bela e branca desposada?  
Da laranjeira em flor a flor nevada  
Cerca-te a fronte, ó ser misterioso!...  
  
Onde nos vimos nós?... És doutra esfera?  
És o ser que eu busquei do sul ao norte...   
Por quem meu peito em sonhos desespera?...  
  
Quem és tu? Quem és tu? – És minha sorte? 
És talvez o ideal que est'alma espera!   
És a glória talvez! Talvez a morte!...  
 
01. De acordo com o texto, no último verso da 1ª estrofe, “névoa” 
significa:  
a) neve.  
b) vapor.  
c) orvalho.  
d) neblina.  
 
02. As palavras “gracioso”, “mergulhada” e “branca”, são, 
respectivamente:  
a) adjetivo, substantivo e adjetivo.  
b) substantivo, verbo e substantivo.  
c) todas são adjetivos.  
d) todas são substantivos.  
 
03. Um sinônimo para a palavra ideal encontra-se na alternativa:  
a) leve.  
b) perfeição.  
c) morte.  
d) vida.  
 
04. Na 4ª estrofe, pode-se afirmar que há verbos, a saber:  
a) 2 verbos.  
b) 1 verbo repetido muitas vezes.  
c) 3 verbos.  
d) 7 verbos.  
 
05. Temos um discurso direto na alternativa:  
a) “Confessou-se absurdamente cansado e incapaz de formular 

resposta adequada.”  
b) “Virão buscar-te ainda hoje.”  
c) “Disse-me, entredentes, que não me preocupasse consigo.”  
d) “Ela disse, maliciosamente, que não era moça casadoira.”  
 
06. Todas as palavras abaixo estão grafadas corretamente, 
exceto uma. Assinale a alternativa em que se encontra essa 
palavra:  
a) ablução, pitonisa, regurgitar, transatlântico.  
b) abscissa, hóstia, flecha, sequela.  
c) obcecado, umedecer, metástase, vazante.  
d) ablasão, inigualável, mexerico, vaivém.  

07. Assinale a frase incorreta quanto à regência verbal.  
a) Aspirava o aroma das flores como um afogado aspira o ar na 

superfície.  
b) Ele expirou ali, bem diante de todos, deixando uma pergunta 

no ar.  
c) A testemunha não soube precisar do local do acidente.  
d) Tenho aversão a tudo que diz respeito à morte.  
 
08. Quanto à ocorrência da crase, ela está incorreta apenas na 
alternativa:  
a) Os navegantes portugueses cruzavam os mares em barcos à 

vela.  
b) Tenho sempre um bom livro à mão.  
c) O avião partirá às 17h.  
d) Esquece a dor à medida que trabalha.  
 
09. Temos uma separação de sílabas incorreta apenas em uma 
alternativa. Assinale-a:  
a) psi-co-lo-gi-a.  
b) abs-or-ver.  
c) pers-pi-caz.  
d) fric-ci-o-nar.  
 
10. A pontuação encontra-se correta apenas em uma frase. 
Assinale-a:  
a) “Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu.” (MA)  
b) “De todas as revoluções para o homem a morte é a maior e a 

derradeira.” (MM)  
c) “Explico-me o diploma era uma carta de alforria.” (MA)  
d) “Ao cabo de alguns anos de peregrinação atendi às súplicas 

de meu pai.” (MA)  
 
11. Temos um diminutivo na alternativa:  
a) corneta.  
b) aldeota.  
c) basquete.  
d) cartola.  
 
12. O numeral em questão é classificado como:  
“Era o septuagésimo quinto da lista; não tinha, pois, esperanças.”  
a) cardinal.  
b) ordinal.  
c) multiplicativo.  
d) fracionário.  
 
13. Em “Ele dissera aquelas mesmas palavras repetidas vezes”, 
o verbo encontra-se no:  
a) pretérito perfeito do subjuntivo.  
b) pretérito imperfeito do subjuntivo.  
c) imperativo afirmativo.  
d) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  
 
14. Temos na voz passiva a frase:  
a) Receberam um merecido castigo.  
b) Ela se enfeitava para seu homem todas as noites.  
c) A carta foi escrita por mim.  
d) Visitaste o gerente do banco recentemente.  
 
15. A concordância verbal está correta em:  
a) Participaram da cerimônia civil todos os convidados.  
b) Haviam sempre flores onde hoje há cinzas.  
c) Sempre fizeram invernos rigorosos naquela parte do país.  
d) Precisavam-se de mão de obra naqueles canteiros da cidade.  
 
16. Em “Todos te ouvirão cantar”, a forma verbal grifada 
encontra-se:  
a) no infinitivo pessoal.  
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b) no infinitivo impessoal.  
c) no futuro do pretérito do indicativo.  
d) no futuro do presente do indicativo.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Havendo consórcio público formado por 04 (quatro) entes da 
Federação, e caso se pretenda realizar licitação para obras ou 
serviços de engenharia, o valor limite para a adoção de carta 
convite é de até: 
a) Cento e cinquenta mil reais. 
b) Quatrocentos e cinquenta mil reais. 
c) Oitenta mil reais. 
d) Seiscentos e cinquenta mil reais. 
 
18. Caracterizada situação de emergência ou de calamidade 
pública que autorize a contratação, pela Administração, de 
prestação de serviços via dispensa de licitação, o contrato dela 
decorrente observará: 
a) Prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada sua prorrogação. 

b) Prazo máximo de noventa dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada sua prorrogação. 

c) Prazo máximo de noventa dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da assinatura do contrato, vedada sua prorrogação. 

d) Prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da assinatura do contrato, vedada sua 
prorrogação. 

 
19. A Prefeitura Municipal, pretende a contratação, pelo prazo de 
12 meses, de serviços de coleta e processamento de resíduos 
sólidos urbanos recicláveis e reutilizáveis em área dotada de 
sistema de coleta seletiva de lixo, cuja estimativa de custos gira 
em torno de cem mil reais mensais. Havendo na cidade 
associação formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa 
renda, reconhecidas pelo Poder Público como catadores de 
materiais recicláveis, a contratação poderá ser efetuada: 
a) Mediante inexigibilidade de licitação. 
b) Necessariamente mediante concorrência pública. 
c) Mediante tomada de preços, caso o objeto da contratação não 

se caracterize como serviços de engenharia; 
d) Diretamente com aquela associação, mediante dispensa de 

licitação, desde que se observe o uso de equipamentos 
compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 
pública. 

 
20. A contratação de determinado artista consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública, por inexigibilidade de 
licitação, após ratificação pela autoridade superior, somente tem 
eficácia quando: 
a) Publicada na imprensa oficial no prazo de dez dias, salvo o 

estabelecimento de outro prazo por lei específica do Estado 
ou Município. 

b) Publicada na imprensa oficial no prazo de cinco dias, salvo o 
estabelecimento de outro prazo por lei específica do Estado 
ou Município. 

c) Publicada na imprensa oficial no prazo de quinze dias, salvo o 
estabelecimento de outro prazo por lei específica do Estado 
ou Município. 

d) Publicada na imprensa oficial no prazo de trinta dias, salvo o 
estabelecimento de outro prazo por lei específica do Estado 
ou Município. 

 
21.  Para fins da Lei de Licitações (N° 8.666/93), as obras e 
serviços poderão ser executados nas seguintes formas, exceto: 

a) Tarefa. 
b) Empreitada por preço unitário. 
c) Administração contratada. 
d) Empreitada integral. 
 
22. De acordo com a Lei de Licitações, a margem de preferência 
estabelecida em processo licitatório, para serviços nacionais que 
atendam a normas técnicas brasileiras, sobre o preço de serviços 
estrangeiros, não poderá ultrapassar o montante de: 
a) Vinte e cinco por cento. 
b) Dez por cento. 
c) Vinte por cento. 
d) Cinquenta por cento. 
 
23. Nos termos da Lei Federal n° 6830/80 (Lei de Execução 
Fiscal), o executado ausente do país será citado por edital, com 
prazo de: 
a) Noventa dias. 
b) Trinta dias. 
c) Sessenta dias. 
d) Quarenta e cinco dias. 
 
24.  Nos termos da Lei de Execução Fiscal, a penhora de bens 
obedecerá a seguinte ordem: 
a) Dinheiro, pedras preciosas, imóveis, títulos da dívida pública, 

veículos, navios e aeronaves, móveis, direitos e ações. 
b) Dinheiro, imóveis, móveis, veículos, navios e aeronaves, 

títulos da dívida pública, direitos e ações, pedras preciosas. 
c) Dinheiro, títulos da dívida pública, pedras preciosas, imóveis, 

navios e aeronaves, veículos, móveis, direitos e ações. 
d) Dinheiro, móveis, direitos e ações, imóveis, navios e 

aeronaves, títulos da dívida pública, pedras preciosas, 
veículos. 

 
25. A petição inicial de execução fiscal conterá, 
necessariamente, sob pena de indeferimento, exceto: 
a) O juiz a quem é dirigida. 
b) Requerimento de produção de provas. 
c) Requerimento para a citação. 
d) Pedido. 
 
26.  Do indeferimento da inicial de execução fiscal, caberá: 
a) Apelação ou embargos infringentes, este último dependendo 

do valor da execução. 
b) Apelação ou agravo, este último dependendo do valor da 

execução, nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 6830/80. 
c) Apelação, somente. 
d) Agravo, somente. 
 
27.  O Mandado de Segurança surgiu na legislação brasileira 
pela Constituição de: 
a) 1824. 
b) 1891. 
c) 1946. 
d) 1934. 
 
28.  Nos termos do art. 3°, da Lei Federal n° 12.016/2.009 (Le do 
Mandado de Segurança), o titular de direito líquido e certo em 
condições idênticas de terceiro poderá impetrar mandado de 
segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, 
quando notificado judicialmente, no prazo de: 
a) Quarenta e cinco dias. 
b) Sessenta dias. 
c) Noventa dias. 
d) Trinta dias.  
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29.  A respeito do Mandado de Segurança, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de 

ato do qual caiba recurso administrativo com efeito 
suspensivo, independentemente de caução. 

b) Notificada a autoridade coatora para prestar informações no 
prazo legal, o autor não poderá, sem o consentimento do 
primeiro, desistir da ação. 

c) O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado 
dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não 
lhe houver apreciado o mérito. 

d) Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para 
julgamento. 

 
30. A respeito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, é 
incorreto afirmar que: 
a) O julgamento da ADI, pelo STF, deve estar vinculado à causa 

de pedir. 
b) A decisão que declara lei inconstitucional é irrecorrível, salvo a 

interposição de embargos declaratórios. 
c) Não se aplica na ADI o prazo diferenciado de contestação, 

previsto no art. 188 do CPC. 
d) Proposta a ADI, não se admitirá sua desistência. 
 
31.  Segundo jurisprudência mais recente do STF, a admissão do 
amicus curiae na ADI ocorrerá: 
a) Necessariamente no prazo de trinta dias, concedido para a 

autoridade da qual emanou a lei, para prestar as devidas 
informações. 

b) Até os quinze dias anteriores à data marcada para o 
julgamento da ADI. 

c) Até a data em que o Relator liberar o processo para pauta de 
julgamento. 

d) Até o início do julgamento da ADI. 
 
32.  Segundo entendimento do STF, poderá propor ADI somente 
por intermédio de advogado: 
a) O Presidente da República. 
b) O Governador do Estado. 
c) Partido político com representação co Congresso Nacional. 
d) Todas alternativas anteriores. 
 
33. Considera-se legitimado neutro ou universal, sem 
necessidade de demonstração de pertinência temática para 
propor ADI, exceto: 
a) Procurador Geral da República. 
b) Governador de Estado. 
c) Conselho Federal da OAB. 
d) Partido político com representação no Congresso Nacional. 
 
34. Terão início no Senado Federal a discussão e votação de 
projetos de lei de iniciativa: 
a) Somente dos senadores ou de comissões do senado. 
b) Do Supremo Tribunal Federal. 
c) Popular. 
d) Todas as anteriores. 
 
35. Quanto ao cabimento de iniciativa popular em relação às 
espécies normativas previstas na Constituição Federal, é 
possível, exceto quanto a: 
a) Leis delegadas. 
b) Emendas à Constituição. 
c) Leis ordinárias. 
d) Leis complementares. 
 
 

36. Comissão Parlamentar de Inquérito poderá ser criada na 
Câmara dos Deputados, mediante requerimento de no mínimo: 
a) 257 deputados. 
b) 171 deputados. 
c) 343 deputados. 
d) 109 deputados. 
 
37.  Havendo criação de novo Estado-membro, nos dez primeiros 
anos de sua criação, serão observadas, dentre outras, as 
seguintes normas básicas: 
a) O Tribunal de Contas terá cinco membros, nomeados pelo 

Governador eleito, dentre brasileiros de comprovada 
idoneidade e notório saber. 

b) O Tribunal de Justiça terá quinze desembargadores. 
c) A Assembléia Legislativa será composta, de vinte e um 

deputados, se a população do estado for inferior a seiscentos 
mil habitantes. 

d) O Governo terá no máximo dez secretarias. 
 
38.  Na escala de evolução dos direitos fundamentais, o direito 
ao meio ambiente situa-se como: 
a) Direito fundamental de 1ª geração. 
b) Direito fundamental de 2ª geração. 
c) Direito fundamental de 3ª geração. 
d) Direito fundamental de 5ª geração. 
 
39.  As CPIs podem, sem a necessidade de autorização judicial, 
observando-se as formalidades legais, adotar as seguintes 
medidas, exceto: 
a) Quebra de sigilo bancário. 
b) Quebra de sigilo fiscal. 
c) Quebra de sigilo da comunicação telefônica. 
d) Quebra de registros telefônicos pretéritos. 
 
40. A autorização para instauração de processo contra 
Presidente da República, nos termos do art. 51, da Constituição 
Federal, compete: 
a) Privativamente ao Senado, pela maioria absoluta de seus 

membros. 
b) Privativamente à Câmara, por dois terços de seus membros. 
c) Privativamente ao Senado, por dois terços de seus membros. 
d) Privativamente à Câmara, pela maioria absoluta de seus 

membros. 
 
 




