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CONCURSO PÚBLICO                 VESPERTINO – 27/05/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS (EDITAL 001/2012)                                         
PROVA OBJETIVA                                                                                                          NÍVEL SUPERIOR                                                                                                                        
 

CARGO:MATUTINO – 18/03/2012 XXXX 

PROCURADOR

 

 
 
 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
  
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 hora após o seu início. 
 
10. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 
30 (trinta) minutos após o seu início.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
BOA PROVA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

PROVA OBJETIVA – PROCURADOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto-base para responder às questões de 01 a 04. 
Soneto do maior amor (Vinicius de Morais) 

 
Maior amor nem mais estranho existe  
Que o meu, que não sossega a coisa amada  
E quando a sente alegre, fica triste  
E se a vê descontente, dá risada.  
 
E que só fica em paz se lhe resiste  
O amado coração, e que se agrada  
Mais da eterna aventura em que persiste  
Que de uma vida mal-aventurada.  
 
Louco amor meu, que quando toca, fere  
E quando fere vibra, mas prefere  
Ferir a fenecer - e vive a esmo  
 
Fiel à sua lei de cada instante  
Desassombrado, doido, delirante  
Numa paixão de tudo e de si mesmo. 

Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=136. Acesso em 02/05/2012 às 23:12 

 
01. Comparando o que se espera de amor idealizado ao que se passa com o amor retratado no poema, 
conseguimos estabelecer uma relação: 
a) De convergência. 
b) Paradoxal. 
c) De complementaridade. 
d) De concordância. 
 
02. Só NÃO se pode dizer que o amor referido no poema: 
a) Fica triste ao ver a coisa amada alegre. 
b) Quando o coração amado o resiste, fica em paz. 
c) Se agrada da vida mal-aventurada mais que da eterna aventura em que persiste.  
d) Dá risada ao ver a coisa amada descontente. 
 
03. O pronome “lhe”, no quinto verso do poema, é um elemento coesivo que retoma:  
a) A coisa amada. 
b) O amor. 
c) O eu-lírico. 
d) A risada. 
 
04. “Fiel à sua lei de cada instante(...)”. Pode-se afirmar que o vocábulo sublinhado, morfologicamente, 
pode ser classificado como: 
a) Um artigo indefinido. 
b) Um pronome demonstrativo. 
c) Um pronome relativo. 
d) Um pronome possessivo. 
 
Texto-base para responder às questões de 05 a 08. 

Harvard e MIT anunciam cursos on-line gratuitos 
 
Por meio da parceria, chamada de EdX, serão oferecidos cursos e vídeos para estudantes de todo o 
mundo. Investimento será de 30 milhões de dólares 
 

A Universidade Harvard e o MIT (Massachusetts Institute of Technology), ambos nos Estados Unidos, 
anunciaram nesta quarta-feira a criação de uma plataforma on-line de educação que vai oferecer cursos 
gratuitos para estudantes de todo o mundo. Após concluir o curso, batizado EdX, o estudante poderá pagar uma 
taxa, cujo valor ainda não foi divulgado, para receber um certificado. A data de lançamento não foi divulgada, 
mas as instituições prometem colocar os cursos no ar no segundo semestre deste ano (outono no hemisfério 
norte). 
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Além de cursos personalizados, o software deve apresentar testes, vídeos de aulas e ferramentas que 
permitam a colaboração e integração dos alunos. As instituições pretendem investir 30 milhões de dólares no 
projeto, que não tem fins lucrativos. Eventualmente, outras universidades poderiam oferecer cursos usando suas 
marcas na EdX. 

Drew Faust, reitora de Harvard, afirmou, durante coletiva de lançamento, que a intenção não é apenas 
tornar o conhecimento mais acessível, mas também saber mais sobre como os alunos aprendem e, assim, poder 
ensiná-los de forma mais eficaz. "Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o 
acesso à educação e fortalecer ensino e aprendizagem", disse a reitora, segundo comunicado oficial de Harvard. 
"O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos." 

O software deve mostrar, por exemplo, quanto tempo os alunos gastam fazendo um exercício ou 
assistindo a um curto vídeo. Dessa forma, os professores saberiam quais as lições que requerem mais 
dedicação e um tempo de aprendizagem maior. Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve 
fornecer dados preciosos e estatisticamente significativos sobre educação. 

"A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora 
aliada", afirmou Alan Garber, provost de Harvard (cargo ligado à reitoria). "Nosso objetivo é educar 1 bilhão de 
pessoas", completou Anant Argawal, diretor do laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do 
MIT. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/harvard-e-mit-anunciam-cursos-on-line-gratuitos. Acesso em: 
06/05/2012 às 23:45. 

 

05. Após a leitura do texto só NÃO se pode afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard oferecerá cursos na modalidade on-line para estudantes de todo o mundo. 
b) O software que permitirá a realização dos cursos também integrará os alunos. 
c) A intenção única deste investimento é tornar o conhecimento mais acessível. 
d) Educação à distância e Ensino presencial podem ser aliados. 
 
06. Ainda sobre o texto, pode-se afirmar que: 
a) A Universidade de Harvard só e de modo exclusivo oferecerá cursos na modalidade on-line. 
b) As instituições farão um grande investimento que, para eles, terá retorno financeiro significativo. 
c) Harvard será a única instituição a utilizar o EdX. 
d) O software visa otimizar o processo ensino-aprendizagem. 
 
07. O trecho “batizado EdX” (linha 3) exerce função sintática de: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo do sujeito. 
 
08. Assinale a alternativa que NÃO contém um exemplo de discurso direto contido no texto: 
a) O EdX nos permitirá avançar em ambos, de forma como nunca imaginamos. 
b) Dois dos meus compromissos mais importantes como reitora são aumentar o acesso à educação e fortalecer 
ensino e aprendizagem. 
c) A educação on-line não é inimiga da educação presencial. Pelo contrário, é uma profunda e libertadora aliada. 
d) Com milhares de alunos matriculados, um curso no EdX deve fornecer dados preciosos e estatisticamente 
significativos sobre educação. 
 
Texto-base para responder às questões 09 e 10. 

 
Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira86.htm 

 
09. O humor da tirinha decorre do fato de:  
a) A Mônica fazer uma afirmação ao espelho, o que o irritou. 
b) O espelho considerá-la como a mais linda de todas as meninas, o que a envaideceu mais. 
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c) A Mônica fazer uma pergunta abrangente e receber uma resposta contextualizada, o que a frustrou. 
d) O espelho não considerar ser de Mônica, o que lhe traz certa liberdade. 
 
10. A primeira aparição do vocábulo “Espelho” no primeiro quadrinho da tira pode ser classificada, 
sintaticamente, como: 
a) Um adjunto adnominal. 
b) Um sujeito. 
c) Um aposto. 
d) Um vocativo. 
 
LEGISLAÇÃO 
11. Acerca do Poder Legislativo, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara de Vereadores, integrada por nove (09) Vereadores 
representantes do povo, eleitos no Município em pleito direto pelo sistema proporcional. 
b) Concluída a posse, é procedida a Eleição da Mesa Diretora, por voto censitário, pelo período de um ano, cujos 
membros são de imediato empossados. 
c) No término de cada período legislativo, exceto no último da Legislatura, são eleitas a Mesa, as Comissões 
Permanentes para o período seguinte e a Comissão Representativa que atua durante o recesso. 
d) A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu Presidente, a um terço (1/3) dos seus membros, à 
Comissão Representativa ao Prefeito, quando o interesse da administração o exigir. 
 
12. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, autoriza, em certos casos, a acumulação 
remunerada de cargos públicos, devendo haver compatibilidade de horário, bem como respeitar o teto 
remuneratório. Diante dessas considerações, é vedado o acúmulo remunerado de cargos públicos: 
a) De dois cargos de professor. 
b) De um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
c) De dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentada. 
d) De dois cargos de técnico ou científico. 
 
13. Com base no texto abaixo, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 
Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, após três anos de efetivo exercício, adquire a 
estabilidade o servidor nomeado por concurso público. O servidor estável só perderá o cargo: 
I – Em virtude de sentença judicial, mesmo sem ter sido transitada em julgado. 
II – Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 
III – Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, 
assegurada ampla defesa. 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens I e III estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Os itens I, II e III estão corretos. 
 
14. Aduz a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, que a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física 
ou mental, verificada em inspeção médica denomina-se: 
a) Recondução. 
b) Readaptação. 
c) Reversão. 
d) Reintegração. 
 
15. Segundo a Lei Complementar nº 05 de 24 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município de Maçambará – RS, constitui indenização ao servidor: 
a) Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres e perigosas. 
b) Gratificação natalina. 
c) Adicional noturno. 
d) Diárias. 
 
INFORMÁTICA 
16. Utilizando o Microsoft Word 2010, em Português, qual é o efeito produzido pelo conjunto de teclas 
Ctrl + S (mantém pressionada a tecla Ctrl e tecla S) em um texto selecionado? 
a) Seleciona o texto para aplicar a formatação. 
b) Substitui o texto selecionado por outro texto. 
c) Sublinha o texto selecionado. 
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d) Salva o texto selecionado em um arquivo. 
 
17. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite atribuir um nome a um ponto 
específico de um documento? 
a) Marcador. 
b) Seletor. 
c) Indicador. 
d) Hiperlink. 
 
18. Qual é o recurso do Microsoft Word 2010, em Português, que permite alternar as páginas entre os 
layouts Retrato e Paisagem? 
a) Nova página. 
b) Quebra de página. 
c) Margens. 
d) Orientação. 
 
19. Qual é o recurso do Microsoft Excel 2010, em Português, que permite alinhar o texto à parte inferior 
da tela? 
a) Alinhar Embaixo. 
b) Sublinhar. 
c) Incluir rodapé. 
d) Centralizar. 
 
20. Qual é a finalidade da função “Direita” quando aplicada a uma planilha do Microsoft Excel 2010, em 
Português? 
a) Executa uma ação para as células da direita da célula selecionada. 
b) Faz o alinhamento à direita de um texto selecionado. 
c) Retorna a parte final direita de um texto, com a quantidade de caracteres informada como parâmetro. 
d) Movimenta para a direita todas as células selecionadas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. Acerca do sistema jurídico administrativo brasileiro, analise as assertivas abaixo: 
I – O ordenamento jurídico brasileiro, no que tange ao controle judicial dos atos administrativos, adota o 
sistema de jurisdição una. 
II – Considerando-se a previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
III – No Brasil, se a demanda envolve interesse da Administração Pública, a mesma se sujeita ao 
contencioso administrativo. 
É CORRETO o que se afirma somente em: 
a) I somente. 
b) II e III somente. 
c) I, II e III. 
d) I e II somente. 
 
22. Acerca dos princípios constitucionais do Direito Administrativo, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os princípios previstos no caput do Art. 37 da Constituição de 1988 expressam um rol taxativo. 
b) Na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, não está previsto expressamente o princípio da 
eficiência. 
c) O princípio da legalidade estabelece que o agente público deve observância aos requisitos legais para 
execução dos atos administrativos. 
d) A Administração Pública brasileira se sujeita, via de regra, ao princípio da autonomia da vontade. 
 
23. Assinale a alternativa correspondente à modalidade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação: 
a) Tomada de preços. 
b) Concorrência. 
c) Leilão. 
d) Convite. 
 
24. Considerando-se as previsões constitucionais acerca da Administração Pública, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, sendo inacessíveis aos estrangeiros. 
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b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
c) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 
d) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
 
25. São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
a) Os menores de dezesseis anos. 
b) Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses 
atos. 
c) Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento 
reduzido. 
d) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
 
26. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 
a) As energias que tenham valor econômico. 
b) Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. 
c) Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. 
d) Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 
 
27. Considerando-se as disposições legais acerca da invalidade dos negócios jurídicos, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as 
encontrar provadas, sendo-lhe permitido supri-las, a requerimento das partes. 
b) O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 
c) O negócio anulável não pode ser confirmado pelas partes, em qualquer hipótese. 
d) A anulabilidade tem efeito antes de julgada por sentença, podendo ser pronunciada de ofício ou alegada por 
qualquer pessoa. 
 
28. Sobre a locação de coisas, assinale a alternativa INCORRETA, diante do que dispõe o Código Civil: 
a) Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo 
de coisa não fungível, mediante certa retribuição. 
b) Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução 
proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. 
c) O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter 
direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios, ou defeitos, anteriores à locação. 
d) Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se danificar por 
abuso do locatário, poderá o locador exigir perdas e danos, sendo-lhe vedado rescindir o contrato. 
 
29. Analise as assertivas abaixo, acerca dos contratos de seguro: 
I – Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse 
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 
II – Pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, qualquer entidade. 
III – O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, 
por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. 
IV – A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos 
essenciais do interesse a ser garantido e do risco. 
V – Nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, 
ou de representante de um ou de outro. 
É CORRETO o que se afirma somente em: 
a) I, II, III, IV e V. 
b) I, III, IV e V. 
c) II, III e V. 
d) I, II, IV e V. 

 
30. Assinale a alternativa INCORRETA acerca da união estável, de acordo com as previsões do Código 
Civil: 
a) As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e 
de guarda, sustento e educação dos filhos. 
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b) A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no 
Registro Civil. 
c) As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. 
d) Na união estável, obrigatoriamente, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, 
sendo vedado o contrato escrito entre os companheiros. 
 
31. Sobre o Poder Constituinte, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os Municípios detêm titularidade para exercício do Poder Constituinte Originário quando da elaboração das 
Leis Orgânicas. 
b) O Poder Constituinte Originário de Reforma encontra limitações constitucionais materiais, formais e temporais. 
c) O Poder Constituinte Originário é inicial, autônomo e ilimitado juridicamente. 
d) O Poder Constituinte Derivado é poder de fato, sendo assim, ilimitado juridicamente. 
 
32. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 
b) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. 
c) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, ainda que amparado por "habeas-
corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 
d) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída há pelo menos 
dois anos, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 
 
33. Tendo em vista as disposições constitucionais sobre a defesa do Estado, NÃO é correto o que se 
afirma em: 
a) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, 
decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a 
ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por 
calamidades de grandes proporções na natureza. 
b) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, 
por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. 
c) Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, 
será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso 
requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. 
d) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de quarenta e oito 
horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. 
 
34. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios, EXCETO: 
a) Função social da propriedade e soberania nacional. 
b) Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 
c) Vedação de tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 
que tenham sua sede e administração no País. 
d) Livre concorrência e busca do pleno emprego. 
 
35. Assinale a alternativa CORRETA sobre a intervenção de terceiros, observando-se as disposições do 
Código de Processo Civil: 
a) Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá nomear à autoria 
o proprietário ou o possuidor. 
b) Aceitando o nomeado, ao réu incumbirá promover-lhe a citação; recusando-o, ficará sem efeito a nomeação. 
c) Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a oposição e a ação, desta conhecerá em primeiro lugar. 
d) Oferecida depois de iniciada a audiência, seguirá a oposição o procedimento ordinário, sendo julgada sem 
prejuízo da causa principal. Poderá o juiz, todavia, sobrestar no andamento do processo, por prazo nunca 
superior a 30 (trinta) dias, a fim de julgá-la conjuntamente com a oposição. 
 
36. Compete ao Ministério Público intervir: 
I – Nas causas em que há interesses de incapazes. 
II – Nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, 
declaração de ausência e disposições de última vontade. 
III – Nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há 
interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.  
É CORRETO o que se afirma em: 
a) I, somente. 



8 
 

b) II, somente. 
c) I e III, somente. 
d) I, II e III. 
 
37. Sobre a competência, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A ação intentada perante tribunal estrangeiro induz litispendência, bem como obsta a que a autoridade 
judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que Ihe são conexas. 
b) A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em 
regra, no foro do domicílio do autor. 
c) 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. 
d) A ação em que o incapaz for réu se processará no foro do domicílio do autor. 
 
38. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das: 
a) 6 (seis) às 18 (dezoito) horas. 
b) 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 
c) 8 (oito) às 18 (dezoito) horas. 
d) 8 (oito) às 20 (vinte) horas. 
 
39. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, este será citado para exercer a 
opção e realizar a prestação dentro em ____________, se outro prazo não Ihe foi determinado em lei, no 
contrato, ou na sentença. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
a) 24 (vinte e quatro) horas. 
b) 5 (cinco) dias. 
c) 10 (dez) dias. 
d) 15 (quinze) dias. 
 
40. Tendo em vista o que dispõe o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) O exercício da advocacia é compatível com qualquer procedimento de mercantilização. 
b) O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da 
cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado 
à elevada função pública que exerce. 
c) O advogado deve ter consciência de que o Direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de 
soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos.   
d) O advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação 
permanente de serviços, integrante de departamento jurídico, ou órgão de assessoria jurídica, público ou 
privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




