
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D’OESTE 
 

CARGO: ADVOGADO 
DATA: 13/05/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 03/2012 – TESTE SELETIVO MUNICIPAL 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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DONA CLARISSE 
 
  Todos os retratos que tenho de minha mãe não me dão nunca a verdadeira fisionomia que eu guardo dela - a doce 
fisionomia daquele rosto, daquela melancólica beleza de seu olhar. Ela passava o dia inteiro comigo. Era pequena e tinha os 
cabelos pretos. Junto dela eu não sentia necessidade de meus brinquedos. D. Clarisse, como _______________ os criado, parecia 
mesmo uma figura de estampa. Falava pra todos com um tom de voz de quem pedisse um favor, mansa e terna como uma 
menina de internato. Criara-se em colégio de freiras, sem mãe, pois o pai ficara viúvo quando ela ainda não falava. Filha de 
senhor de engenho, parecia mais, pelo que me contavam dos seus modos, uma dama nascida para a reclusão. 
 À noite ela me fazia dormir. Adormecer nos seus braços, ouvindo a surdina daquela voz, era o meu requinte de sibarita 
pequeno. 
 Ela me enchia de carícias. E quando o meu pai chegava nas suas crises, exasperado como um pé-de-vento, eu a via 
chorar e pronta a esquecer todas as intemperanças verbais do seu marido. Os criados _____________. Ela também os tratava 
com uma bondade que não conhecia mau humor. 
 Horas inteiras eu fico a pintar o retrato dessa mãe angélica, com as cores que tiro da imaginação, e _________ assim, 
ainda tomando conta de mim, dando-me banhos e me vestindo. A minha memória ainda guarda detalhes bem vivos que o tempo 
não conseguiu destruir. 
 
José Lins do Rego 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto, obedecendo às normas gramaticais referentes ao emprego 
dos pronomes: 
a) a chamavam / a amavam / a vejo. 
b) chamavam-lhe / amavam-na / lhe vejo. 
c) lhe chamavam / amavam-na / vejo-a. 
d) chamavam-na / lhe amavam / vejo-lhe. 
 
02 - As palavras “terna”, “exasperado” e “intemperanças verbais” em destaque no texto, têm sinônimos adequados em: 
a) meiga - enfurecido - insultos. 
b) triste - preocupado - injúrias. 
c) calada - rápido - desagrada. 
d) perfeita - agressivo - retratação. 
 
03 - A lembrança que o narrador possui de sua mãe apóia-se em detalhes: 
a) imaginários. 
b) vagos. 
c) imprecisos. 
d) nítidos. 
 
04 - Para formar o plural do substantivo composto pé-de-moleque só o primeiro termo toma a forma de plural, isso 
também ocorre com: 
a) João-de-barro. 
b) Fora-da-lei. 
c) Bem-te-vi. 
d) Beija-flor. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica das palavras retiradas do texto está correta: 
a) in-te-i-ro. 
b) fi-si-o-no-mi-a. 
c) ver-da-de-i-ra. 
d) ne-ce-ssi-da-de. 
 
06 - Assinale a alternativa correta quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto: freiras, dama e marido: 
a) frei - cavaleiro - mulher. 
b) padre - damo - marida.  
c) frade - cavalheiro - esposa.  
d) frei - cavalheiro - cônjuge. 
 
07 - Um grupo de 21 pessoas conclui determinada obra em 15 dias, trabalhando 10 horas por dia) Se fossem 30 pessoas, 
trabalhando 9 horas por dia, essa mesma obra seria concluída em: 
a) menos de 13 dias. 
b) 14 dias. 
c) 15 dias. 
d) mais de 15 dias. 
 
08 - Valdir possui um reservatório em formato de paralelepípedo reto-retângulo de dimensões internas de 4 dm, 8 dm e 
20 dm. Quando o nível de água desse reservatório atinge 5/8 de sua capacidade máxima, implica que há em seu interior: 
a) 100 litros de água. 
b) 140 litros de água. 
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c) 240 litros de água. 
d) 400 litros de água. 
 
09 - Num grupo de 60 pessoas, sabe-se que 60% delas possuem página em alguma rede social e que 40 pessoas possuem e-
mail. O número de pessoas desse grupo que possui e-mail e página em alguma rede social é igual a: 
a) 0. 
b) 16. 
c) 36. 
d) 40. 
 
10 - Melquezedeque pretende construir uma rampa de acesso à garagem de sua residência) Sabe-se que o desnível em 
relação à garagem é de 4,5 m e que a base dessa rampa deve medir 6 m. O comprimento dessa rampa será de: 
a) menos de 6 m. 
b) entre 6 m e  7 m. 
c) entre 7 m e 8 m. 
d) mais de 8 m. 

 
11 - As primeiras culturas a serem cultivadas em nossa região foi o Rami, o Café e a Hortelã. O que vem a ser “Rami”? 
a) Um arbusto que produz fibra vegetal. 
b) Uma árvore apropriada para reflorestamento. 
c) Uma espécie de planta aquática. 
d) Uma gramíneia muito apreciada pelo gado. 
 
12 - Assinale a afirmativa CORRETA sobre o Distrito Federal: 
a) É a Capital do Brasil. 
b) É um Estado. 
c) É uma Cidade. 
d) É uma Unidade da Federação. 
 
13 - O desenvolvimento da região onde hoje se localiza o município de Diamante d’Oeste deu-se com achegada de vários 
grupos de imigrantes de que Estados? 
a) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 
b) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
c) Rio Grande do Sul e São Paulo. 
d) Santa Catarina e São Paulo. 
 
14 - Quantos anos de criação nosso município vai completar em Dezembro deste ano? 
a) 23 anos. 
b) 24 anos. 
c) 25 anos. 
d) 26 anos. 
 
15 - Fernando, médico residente de um hospital público municipal, ajuizou reclamação trabalhista, no juízo competente, 
pleiteando fosse reconhecida sua relação de emprego com o referido órgão público. 
Diante da hipótese, assinale a opção correta: 
a) A residência médica tem característica própria de treinamento no serviço em regime de dedicação exclusiva, sendo uma 
modalidade de pós-graduação, afastando, portanto, os elementos caracterizadores da relação de emprego. 
b) Caberá a Fernando comprovar se houve ou não relação de emprego, haja vista caber a ele o ônus da prova. 
c) Deve ser reconhecida a relação de emprego de Fernando, uma vez que durante o seu período de residência médica manteve-se 
presente os elementos que caracterizam o vinculo, quais sejam, pagamento de salário, subordinação e permanência. 
d) Não assiste razão a Fernando, tendo em vista, que por se tratar de uma ação pleiteada contra órgão público municipal, tal ação 
deve ser ajuizada na justiça comum. 
 
16 - Durante os prazos fixados pelas leis de previdência social, o empregado que for aposentado por invalidez terá seu 
contrato de trabalho: 
a) Interrompido. 
b) Suspenso. 
c) Prorrogado. 
d) Rescindido. 
 
17 - São Recursos da Justiça do Trabalho, Exceto: 
a) Embargos. 
b) Recurso Ordinário. 
c) Apelação. 
d) Recurso de Revista. 
 
18 - Em relação à Sucessão assinale a alternativa correta: 
a) É impossível a sucessão em relação à pessoa jurídica. 
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b) O interessado em que o herdeiro declare se aceita, ou não, a herança, poderá, vinte dias, após aberta a sucessão, requerer ao 
juiz prazo razoável não maior de sessenta dias, para, nele, se pronunciar o herdeiro, sob pena de haver a herança por aceita. 
c) Não se excluem da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou 
incorrem em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. 
d) São testamentos ordinários o público, o cerrado e o particular. 
 
19 - Assinale a alternativa correta: 
a) Considera-se detentor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. 
b) Aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de 
ordens ou instruções suas, presume-se possuidor. 
c) É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. 
d) A posse não transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmo caracteres. 
 
20 - Acerca de competência de jurisdição, foro e juízo, assinale a opção correta: 
a) A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis será propostas, em regra, no foro do 
domicilio do autor. 
b) A incompetência relativa deve ser declarada de oficio e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 
dependentemente de exceção. 
c) Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios a ação deverá ser proposta no domicilio do autor. 
d) É competente o foro da residência da mulher para a ação de separação dos cônjuges e a conversão desta em divorcio, e para a 
anulação de casamento. 
 
21 - Sobre o Principio Constitucional Administrativo da impessoalidade, pode-se afirmar que: 
a) Como princípio de administração significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei, e as exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e 
expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 
b) A conduta do administrador público não deve estar voltada ao atendimento de interesses pessoais, à prática de atos de mero 
favoritismo ou de perseguições pessoais, de qualquer natureza, envolve dessa forma um princípio maior, isto é, o da isonomia, 
segundo o qual, todos são iguais perante a lei. 
c) Determina a conformação do ato administrativo com a ética, vale dizer, com a ciência da moral, devendo-se ajustar o honesto, 
o justo e o conveniente, envolve a conformação do ato administrativo com a ética, com a moral. 
d) Revela a necessidade de que a Administração Pública seja aberta, transparente, controlável, sepultando a idéia de que os 
assuntos da Administração Pública são, em princípio, reservados ou sigilosos.  
 
22 - Quanto às formas de intervenção do Estado na propriedade privada, assinale a opção correta: 
a) Em face de alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de direito privado, a 
União, os Estados e os Municípios terão, nesta ordem o direito de preferência na compra do bem. 
b) Um bem tombado pelo patrimônio histórico somente poderá ser alienado ao ente instituidor do tombamento. 
c) A desapropriação, mediante declaração de utilidade pública, somente pode ter como objeto bens imóveis. 
d) É de competência da União, Estados e Municípios a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel 
rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia indenização em títulos da divida agrária. 
 
23 - Quanto às modalidades de licitação previstas na lei n. 8.666/93, assinale a opção correta: 
a) Leilão é a 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. 
b) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 
c) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
d) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a 
quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.  
 
24 - Em relação ao Instituto da Súmula Vinculante, assinale a opção correta: 
a) O Supremo Tribunal Federal poderá, somente de oficio, mediante decisão de um terço de seus membros, após reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional, aprovar sumula vinculante. 
b) O Supremo Tribunal Federal, não poderá aprovar de oficio sumula vinculante, necessitando obrigatoriamente de provocação 
do Senado Federal. 
c) Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por 
aqueles que podem propor a ação indireta de Inconstitucionalidade. 
d) A Súmula vinculante poderá ser proposta por partido político, independentemente de este ser representado no Congresso 
Nacional. 
 
25 - Quanto aos direitos políticos é correto afirmar que: 
a) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16 (dezesseis) anos. 
b) São inalistáveis e inelegíveis os estrangeiros, conscritos e os analfabetos. 
c) Os analfabetos são inalistáveis e inelegíveis. 
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d) É requisito essencial para a elegibilidade na forma da lei ter nacionalidade brasileira. 
 
26 - Acerca da Disciplina Constitucional dos Municípios, assinale a alternativa correta: 
a) O número de vereadores eleitos em uma eleição Municipal, é proporcional ao numero de eleitores daquele Município. 
b) O subsidio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a legislatura 
subseqüente. 
c) A posse de prefeito e Vice-Prefeito ocorrerá no dia 01 de Fevereiro do ano subseqüente ao da eleição. 
d) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de oito por cento da receita do 
Município. 
 
27 - Em relação à Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a opção correta: 
a) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal e de estado de defesa, contudo, não há nada que 
impeça que ela seja emendada em caso de estado de sítio. 
b) A proposta de Emenda Constitucional será votada em cada casa do congresso nacional, considerando-se aprovada se obtiver 
em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros presentes na sessão. 
c) As emendas a Constituição Federal podem ser definidas como uma espécie extraordinária e transitória do gênero das reformas 
constitucionais. 
d) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. 
 
28 - Assinale a opção correta: 
a) É vedada em qualquer hipótese a edição de Medida Provisória que implique instituição ou majoração de impostos, sendo tal 
fato matéria reservada a lei complementar. 
b) O imposto extraordinário de guerra pode ser majorado por Medida Provisória. 
c) Cabe a lei ordinária dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios. 
d) Nos termos do principio da legalidade, as alíquotas do Imposto de Importação só podem ser majoradas por lei. 
 
29 - Para que o IPTU possa ser cobrado em determinada área considerada como urbana, a lei determina a promoção de 
melhoramentos pelo poder público, entre os quais deixa de figurar o: 
a) Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas fluviais. 
b) Serviço de coleta de lixo. 
c) Abastecimento de água. 
d) Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel considerado. 
 
30 - Quanto as modalidade de extinção do Crédito tributário, assinale a alternativa correta: 
a) Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 45 (Quarenta e Cinco) dias 
depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 
b) O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 15 (Quinze) anos, contados. 
c) A lei pode autorizar a autoridade administrativa conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito 
tributário atendendo a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.  
d) É permitida a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, desde 
que antes do transito em julgado da respectiva decisão judicial. 
 




