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PROVA B 
 
Cargo: Advogado 
 
Língua Portuguesa  
 
01. Marque a única alternativa em que todas as palavras são 
grafadas com x: 
a) en....oval –  ....ingar – cai....eiro. 
b) pu....ar – a....atar – in....ado. 
c) pi....e – trou....a – cartu....o . 
d) bro...e – en....arcado – en....ada. 

 
Leia o texto que se segue para responder as questões de 02 a 
05. 
 
Bebês bilíngues aprendem mais 
 
Que dominar diversas línguas é um hábito “saudável”, não 
restam dúvidas. Contudo, os benefícios neurológicos e 
contribuições à inteligência que o poiglotismo acarreta (sobretudo 
na tenra idade) começam a ser cada vez mais objeto de 
investigação pela ciência. A cientista Janet Werker, da 
Universidade da Colúmbia Britânica, está à frente de estudos 
sobre como o ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a 
experiência e a percepção de bebês. Segundo Janet, bebês 
nascidos de mães bilíngues não só preferem esses dois idiomas 
a outros, como também conseguem registrar que essas duas 
línguas são diferentes. Na Universidade de Washington, por sua 
vez, a professora Patrícia Kuhl vem pesquisando como a 
variabilidade de línguas pode manter bebês abertos a novas 
percepções. 
(Revista Língua ano 7, n.74, dezembro 2011) 
 
02. De acordo com o texto: 
a) Estudos analisam o cérebro de bebês expostos a mais de um 

idioma. 
b) Estudos registram o cérebro de bebês expostos a mais de um 

idioma. 
c) Estudos comprovam o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
d) Estudos interrompem o cérebro de bebês expostos a mais de 

um idioma. 
 

03. As palavras “cérebro” e “bebês” foram acentuadas pelo 
mesmo motivo de qual alternativa abaixo: 
a) Línguas e saudável. 
b) Infância e experiência. 
c) Benefícios e bilíngue. 
d) Hábito e está. 

 
04. Em: ...“Contudo, os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação pela 
ciência”. A redação que equivalente a essa é: 
a)... “Pois os benefícios neurológicos e contribuições à 

inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. 

b)... “No entanto os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. 

c)... “Porque os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 

infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. 

d)... “Logo que os benefícios neurológicos e contribuições à 
inteligência que o poliglotismo acarreta (sobretudo na tenra 
infância) começa a ser cada vez mais objeto de investigação 
pela ciência”. 

 
05. Na frase “A cientista Janet Werker, da Universidade da 
Colúmbia Britânica, está à frente de estudos sobre como e 
ensino de mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e 
a percepção de bebês”. Por que as vírgulas foram utilizadas? 
a) Para separar o vocativo. 
b) Para separar uma oração coordenada. 
c) Para separar o aposto. 
d) Para separar termos coordenados assindéticos. 

 
06. Em: “... está à frente de estudos sobre como o ensino de 
mais de um idioma é capaz de moldar a experiência e a 
percepção de bebês.” Encontre nas alternativas abaixo uma que 
se utiliza da crase pelo mesmo motivo que à frente. 
a)... “os benefícios neurológicos e contribuições à inteligência”. 
b) Estamos à procura de cientistas capazes de melhorar os 

estudos na área neurológica. 
c) Está provado pela ciência que os bebês estimulados à boa 

música são mais inteligentes. 
d) Os cientistas estão cada vez mais interessados em assuntos 

relacionados à neurociência. 
 

07. Quanto à regência verbal assinale a alternativa incorreta. 
a) José Serra insistiu que não será candidato a prefeito. 
b) Lula insiste em se manter em evidência. 
c) Os ruralistas insistem no perdão do desmatamento anterior a 

2008. 
d) Insisto para que todos votemos pelo voto aberto. 

 
08. Leia o texto e responda ao que se pede. 
 
Receita de Herói 
 
“Tome-se um homem feito de nada 
Como nós, em tamanho natural 
Embeba-se lhe a carne 
Lentamente 
De uma certeza aguda, irracional 
Intensa como o ódio ou como a fome. 
Depois, perto do fim 
Agite-se um pendão 
E toque-se um clarim. 
Serve-se morto 
(Reinaldo Freitas) 
 
Quais seriam uma das possíveis leituras desse poema? 
a) O autor considera que o herói é um homem comum, que, mais 

ou menos fanatizado, é levado a morrer. 
b) O autor considera que os heróis não existem, sendo tudo 

mera fantasia da nossa imaginação. 
c) O autor considera que os heróis de verdade não sentem ódio 

nem fome. 
d) O autor considera que para sermos heróis é preciso seguir 

uma receita. 
 

09. Leia atentamente o trecho a seguir: 
 “Desjejum – também conhecido como “quebra-jejum”, 
“pequeno almoço” ou “café da manhã” e também 
chamado de breakfast nos hotéis e recintos mais 
sofisticados, é a primeira refeição do dia, mas essa 
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palavra, você sabe, quase nunca é pronunciada na 
linguagem comum” [...] 
                                                                                                               
(Revista Língua/2011) 
 

Nas alternativas abaixo qual o processo de formação da palavra 
desjejum? 
a) Hibridismo. 
b) Derivação. 
c) Justaposição. 
d) Neologismo. 

 

10. Classifique a frase: “Os candidatos ao congresso que só 
querem defender seus interesses privados não pensam no povo”. 
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
b) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
c) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
d) Oração subordinada adverbial causal. 

 
11. Identifique a alternativa que esteja de acordo com a 
gramática normativa. 
a) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho para 

o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas, governos e comunidades 
na criação de projetos que possam contribuir para a melhoria 
da educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. 

b) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentavel do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e comunidades 
na criação de progetos que possam contribuir para a melhoria 
da educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. 

c) O Itaú acredita que a educação de qualidade é o caminho para 
o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso, 
desenvolve parceria com empresas, governos e comunidades 
na criação de projetos que possam contribuir para a melhoria 
da educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. 

d) O Itau acredita que a educação de qualidade é o caminho 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Para isso 
desenvolve parceria com empresas governos e comunidades 
na criação de projetos que possam contribuir para a melhoria 
da educação das nossas crianças, adolecentes, e jovens. 

 
12. Das frases abaixo qual não está de acordo com as normas 
gramaticais da Língua Portuguesa? 
a) Nada causa-lhe medo. 
b) Hoje se realiza um grande concerto no Municipal. 
c) Despeço-me desejando-lhe felicidade. 
d) Encontrá-lo-emos na saída do aeroporto. 

 
13. Analise as frases a seguir e identifique a alternativa que 
esteja de acordo quanto à significação das palavras. 
I– Não me sai da cabeça o encontro de ontem. (cabeça=crânio) 
II– Sabe de cabeça todos os versos da poesia. 
(cabeça=lembrança) 
III– Foi aprisionado o cabeça da revolução. (cabeça=chefe) 
IV– Cada cabeça, cada sentença. (cabeça=pessoa, homem) 
V– Feriu-se na cabeça do dedo. (cabeça=extremidade) 
a) As frases I e II estão corretas. 
b) As frases IV e V estão incorretas. 
c) III e IV estão incorretas. 
d) III, IV e V estão corretas. 

 
14. Assinale a alternativa que contém voz passiva 
a) Tínhamos apresentado diversas opções de planejamento. 
b) Ele dormiu calmamente naquela noite. 

c) O navio foi abandonado no cais pelo comandante. 
d) Márcia admira-se muito. 

 
15. Marque o item em que a análise morfológica da palavra em 
destaque esteja correta. 
a) Nada foi feito para resolver a questão. (pronome oblíquo) 
b) A metade da classe já chegou. (numeral) 
c) Os jovens gostam de cantar música moderna. (preposição) 
d) Ele dirige maravilhosamente bem essa escola. (advérbio) 

 
16. Analise as alternativas e marque a correta quanto à 
concordância. 
a) Mais de um aluno faltaram. 
b) Deram três horas no relógio da igreja. 
c) Acreditam-se em seres extraterrestres. 
d) Haviam sérios compromissos naquela empresa. 
 
Conhecimentos Específicos 
  
17. Nos termos do Decreto - Lei n° 201/1967, quando do 
processo de cassação do Prefeito pela Câmara, concluída a 
instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para 
razões escritas, no prazo de: 
a) cinco dias. 
b) dez dias. 
c) quinze dias. 
d) três dias. 
 
18. Nos termos da lei Orgânica do Município de Macaubal, 
qualquer componente da Mesa da Câmara poderá ser dela 
destituído quando faltoso, omisso e ineficiente no desempenho 
de suas atribuições legais, mediante: 
a) decretação, por ato do Presidente da Casa. 
b) voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. 
c) voto da maioria simples dos membros da Câmara. 
d) voto de dois terços dos membros da Câmara. 
 
19. Pelo art. 64, da Lei Orgânica do Município, o Prefeito 
Municipal de Macaubal poderá delegar, por Decreto, a seus 
auxiliares diretos, as seguintes funções administrativas: 
a) convocação extraordinária da Câmara, quando o interesse da 

administração exigir.] 
b) prover os serviços e obras da administração pública. 
c) estabelecer a divisão administrativa do Município. 
d) contratação de empréstimos e realização de operações de 

crédito. 
 
20. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Macaubal, é 
vedado ao Poder Executivo efetuar a venda de bens móveis, 
imóveis, maquinarias e veículos: 
a) A partir dos últimos três meses de mandato do Prefeito 

Municipal. 
b) A partir do último ano de mandato do Prefeito Municipal. 
c) A partir dos últimos seis meses de mandato do Prefeito 

Municipal.  
d) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
21. De acordo com a Lei Orgânica, o Plano Plurianual deverá ser 
enviado pelo Poder Executivo à Câmara até: 
a) 31 de maio do primeiro ano de mandato do Prefeito Municipal. 
b) 30 de setembro do primeiro ano de mandato do Prefeito 

Municipal. 
c) 30 de novembro do último ano de mandato do Prefeito 

Municipal. 
d) 31 de julho do último ano de mandato do Prefeito Municipal. 
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22. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Macaubal, do 
lançamento do tributo cabe recurso ao Prefeito Municipal, dentro 
do prazo de: 
a) cinco dias, contados da notificação. 
b) quinze dias contados da notificação . 
c) dez dias, contados da notificação quinze dias contados da 

notificação. 
d) trinta dias, contados da data do lançamento. 
 
23. O Supremo Tribunal Federal pode julgar parcialmente 
procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade de 
lei, assim entendido quando se referir a: 
a) somente texto integral de artigo de lei. 
b) somente texto integral de artigo, parágrafo e inciso de lei. 
c) somente texto integral artigo, parágrafo, inciso e alínea de lei. 
d) palavra, expressão ou frase de artigo, parágrafo, inciso ou 

alínea de lei. 
 
24.  A competência para regulamentação de concessão de meia-
entrada para estudantes em eventos esportivos e culturais 
restringe-se a: 
a) União, Estados e Distrito Federal. 
b) Município, por se tratar de assunto de interesse local. 
c) Estados e Distrito Federal, somente. 
d) somente à União. 
 
25.  A competência para regulamentação de meia-passagem aos 
estudantes, no transporte coletivo municipal restringe-se a: 
a) Estados e Distrito Federal. 
b) Município, por se tratar de assunto de interesse local. 
c) União. 
d) União, Estados e Distrito Federal. 
 
26. Quanto aos elementos, o Preâmbulo da Constituição pode 
ser classificado como: 
a) elemento orgânico. 
b) elemento de estabilização constitucional. 
c) elemento formal de aplicabilidade. 
d) elemento socioideológico. 
 
27. Quanto à alterabilidade, a Constituição de 1824 era 
considerada: 
a) semirrígida. 
b) flexíveis. 
c) imutável. 
d) superrígida.  
 
28. A edição de Medida Provisória sem a observância dos 
requisitos de relevância e urgência de que trata o art. 62, da 
Constituição Federal, acarreta inconstitucionalidade: 
a) formal orgânica. 
b) formal propriamente dita. 
c) formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. 
d) substancial ou material. 
 
29. No Brasil, o controle de constitucionalidade posterior ou 
repressivo, via de regra, é exercido pelo Poder Judiciário. No 
entanto, como exceção, o Poder Legislativo poderá exercer tal 
forma de controle quando, nos termos do art. 49, V, da CF, susta 
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder 
regulamentar. Esse controle se dá mediante: 
a) lei complementar. 
b) lei ordinária. 
c) resolução do Senado federal. 
d) decreto legislativo. 
 

30. A Lei Orgânica do Município de Macaubal, em seu art. 143, 
determina que será isento de imposto sobre propriedade predial 
e territorial urbana, o prédio destinado à moradias do proprietário 
de pequenos recursos, que não possua outro imóvel, nos termos 
e limites do valor que a lei fixar. Lei Municipal que regulamente 
tal dispositivo, de acordo com o art. 111 do CTN, deve ser 
interpretada: 
a) literalmente. 
b) extensivamente. 
c) restritivamente 
d) por analogia, a depender da situação. 
 
31. Caso as partes não tenham convencionado acerca do termo 
do contrato de mútuo em dinheiro, o prazo para sua restituição 
será de: 
a) quinze dias, no máximo. 
b) trinta dias, pelo menos. 
c) cinco dias, pelo menos.. 
d) dez dias, no máximo. 
 
32. Reza o artigo 1.328 do Código Civil, que o proprietário que 
tiver direito a estremar um imóvel com paredes, tê-lo-á 
igualmente a adquirir a meação na parede do vizinho, 
embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o 
terreno por ela ocupado. Esse direito deve ser exercido: 
a) dentro do prazo de seis meses contados da construção da 

parede. 
b) dentro do prazo de seis meses contados da finalização da 

obra de construção da parede. 
c) a qualquer tempo. 
d) dentro do prazo de um ano contado da data da finalização da 

obra de construção da parede. 
 
33. Assinale a alternativa que completa corretamente o disposto 
no art. 1.423 do Código Civil, a respeito da anticrese. “ O credor 
anticrético tem direito a reter em seu poder o bem, enquanto a 
dívida não for paga; extingue-se esse direito decorridos 
______________________ da data de sua constituição”. 
 
a) quinze anos. 
b) dez anos. 
c) cinco anos. 
d) vinte anos. 
 
34. A usucapião familiar, prevista no art. 1240-A, do Código Civil, 
poderá ser requerida pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, dentre 
outros requisitos, quando exercer posse exclusiva e ininterrupta 
sobre o imóvel comum pelo prazo de: 
a) dois anos. 
b) três anos. 
c) cinco anos. 
d) dez anos. 
 
35. A prescrição do direito de percepção de emolumentos, custas 
e honorários, pelos tabeliães, auxiliares da justiça e peritos é de: 
a) dois anos. 
b) cinco anos. 
c) um ano. 
d) três anos. 
 
36. A representação por ato de improbidade contra agente 
público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o 
sabe inocente constitui crime apenado com: 
a) reclusão, de três a oito meses e multa. 
b) detenção, de seis a dez meses e multa. 
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c) detenção, de um a quatro anos e multa. 
d) reclusão, de um a quatro anos e multa. 
 
37. Assinale a alternativa correta a respeito das disposições da 
Lei de Improbidade Administrativa: 
a) a suspensão dos direitos políticos se efetivarão desde a 

prolação da sentença recorrível de 1º grau. 
b) a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade 

dependem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público, inclusive quanto à pena de ressarcimento. 

c) não se aplicarão as sanções previstas na Lei de Improbidade 
caso tenha havido aprovação das contas pelo Tribunal de 
Contas correspondente. 

d) nenhuma das anteriores. 
 
38. A Constituição Federal prevê que cada senador será eleito 
com: 
a) um suplente. 
b) dois suplentes. 
c) três suplentes. 
d) nenhum suplente, assumindo a vaga do eleito, o  segundo 

candidato a Senador mais votado. 
 
39. Nos termo da Constituição Federal, o número de deputados à 
Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação 
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 
trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os 
deputados Federais acima de doze. Sendo assim, Caso o Estado 
“X”  tenha 18 representantes na Câmara dos Deputados, a 
Assembléia Legislativa deste Estado poderá ter até: 
a) trinta e seis deputados estaduais. 
b) quarenta deputados estaduais. 
c) quarenta e dois deputados estaduais. 
d) vinte e quatro deputados estaduais. 
 
40. A exigência de capital mínimo para fins de comprovação de 
qualificação econômico-financeira dos licitantes, não poderá 
exceder a: 
a) dez por cento do valor estimado para a contratação. 
b) vinte por cento do valor estimado para a contratação. 
c) trinta por cento do valor estimado para a contratação. 
d) cinquenta por cento do valor estimado para a contratação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




