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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo 
destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao 
preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 
CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

 

TARDE 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

• Internet: 
www.institutomachadodeassis.com.br 
 

• Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,50 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,00 

 

 
 
 

Marque a alternativa que representa a correta classificação do sujeito da oração abaixo: 
  

Aluga-se casa em São Luís. 
 
a) Explícito. 
b) Indeterminado. 
c) Oculto. 
d) Inexistente. 
e) Inespecífico 
 
 
 

Marque a alternativa que apresenta a concordância INCORRETA: 
a) Ainda que haja projetos, não viabilizarei novos recursos.  
b) Não me consta tais pagamentos. 
c) Faz muitos meses que conheci sua mãe. 
d) Havia crianças e idosos no primeiro dia de aula. 
e) As alternativas “a” e “b” estão incorretas. 
 
 
 

Dentre as alternativas abaixo, qual a única em que o verbo em destaque está no mesmo tempo verbal 
de teve no seguinte trecho – “... ou já teve no passado, condições de suportar a vida.”: 
a) Semeie também os seus planos. 
b) O investigador conseguira a compra do novo equipamento. 
c) Reflitamos sobre o sentido deste encontro. 
d) O arquiteto creu no objetivo escolhido. 
e) A todo momento a comunidade construía seus sonhos. 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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De acordo com a norma culta da língua, existe perfeito uso quanto a emprego e flexão verbal, na frase: 
a) Ele disse que reveu todas as questões antes de entregar a prova. 
b) Quem interviu na discussão entre os condôminos ficou estressado. 
c) Se os remédios mais baratos sempre interviessem da melhor forma, na recuperação das pessoas, os 

laboratórios seriam mais prestigiados. 
d) Não queriam emergir no rio gélido, mas imergeram assim mesmo. 
e) Eles disseram que já saudaram as dívidas com o fisco, mas não apresentaram documentos. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões 05 e 06. 
 
Consumir, muitas vezes, é um ato impulsivo. Imagine que você está passeando por um shopping center e 
decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro. Imediatamente, você lembra que há um limite de 
grana disponível em sua conta corrente com acesso rápido e 
fácil. Você, então, não pensa duas vezes e compra o sapato. Parece simples, mas o uso do limite do cheque 
especial terá um custo alto na sua vida. O crédito do cheque especial é o mais caro do mercado bancário. 
Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta. Só no primeiro semestre deste ano 
ele aumentou 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O estrago do cheque especial nas suas 
finanças é assombroso. [...] Não é à toa que quando alguém cai no buraco sem fundo do cheque especial 
não consegue sair com 
facilidade. [...] O crédito fácil, muitas vezes, transformasse em uma dívida difícil. [...] Isso não quer dizer 
que usar linhas de crédito disponíveis seja ruim. Sim, o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado 
de forma racional, com muita pesquisa e sabendo qual o tamanho da parcela para pagamento desse 
empréstimo que caberá no seu bolso. A dica é fugir do cheque especial e olhar para outras linhas de 
crédito disponíveis no mercado. 

HAFEZ, Andréa In: Revista vocesa, ago 2010. 
 
 
 

De acordo com o texto, podemos afirmar que o autor:  
a) critica aqueles que pagam dívidas, utilizando linhas de crédito. 
b) considera que deve-se tomar os devidos cuidados ao utilizar as linhas de créditos. 
c) confirma que o cheque especial é o melhor entre as linhas de créditos disponíveis 
d) critica o consumidor pelo uso abusivo de cheques sem fundo. 
e) atribui a expansão no uso do cheque especial ao aumento dos juros pelos bancos. 
 
 
 

Entre as alternativas abaixo, somente uma apresenta a relação correta estabelecida entre as idéias 
oracionais. 
a) “Os juros superam 180% ao ano. Mesmo assim, seu uso está em alta.” (finalidade)  
b) “... decide comprar um sapato, mas não tem dinheiro.” (adição)  
c) “Parece simples, mas o uso do limite do cheque especial terá um custo alto...” (conformidade)  
d) “... o crédito pode ser bom aliado, desde que utilizado de forma racional...” (condição)  
e) “... não pensa duas vezes e compra o sapato.” (finalidade) 
 
 
 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Assinale a única opção em que a classe gramatical do QUE não é a mesma dos demais. 
a) “que faturou R$ 10 bilhões em 2010,”  
b) “...que seus companheiros sejam displicentes, apesar do ambiente maneiro.” 
c) ”...que abre,”  
d) “que, com dois mestrados e um currículo excelente, implorou...”  
e) “que se define como um antiecológico” 
 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concordância, de acordo com a norma culta: 
a) A assinatura da revista custa caro. 
b) Os clientes estão meio descrentes. 
c) Os funcionários devem estar sempre alerta. 
d) Às faturas estão anexo as listas de preço. 
e) Todos chegaram ao continente salvo ele. 
 
 
 

Leia a frase a seguir:  “Ser aceito implica mecanismos mais sutis e de maior alcance...”. Agora marque 
a alternativa cuja regência do verbo apresentado é a mesma do verbo destacado na questão: 
a) Lembrar-se. 
b) Obedecer. 
c) Respeitar. 
d) Visar (no sentido de almejar). 
e) Chegar. 
 
 
 

De acordo com as regras de acentuação gráfica, a alternativa que possui palavras acentuadas pela 
mesma regra de “prévia” e “até”, respectivamente, são: 
a) raízes e pó. 
b) útil e baú. 
c) infindáveis e você. 
d) açúcar e sofá. 
e) hífen e saída. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 11 A 40 
 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,50 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,00 

 
 

 

 
 
 

Após a leitura das assertivas abaixo, responda o que segue: 
I –  Garantir o desenvolvimento nacional; 
II –  A dignidade da pessoa humana; 
III -  o pluralismo político; 
IV -  os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V -  erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
Assinale a alternativa que contenha somente os fundamentos da República Federativa do Brasil: 
a) I e V. 
b) I, IV e V. 
c) II e III e IV. 
d) I, II e V. 
e) II, IV e V. 
 
 
 

Das alternativas seguintes, assinale aquela que não contenha alguma das matérias que compete privativamente 
à União legislar: 
a) Sistemas de consórcios e sorteios. 
b) Trânsito e transporte. 
c) Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 
d) Direito Eleitoral. 
e) Populações indígenas. 

 
 
 

Segundo John Locke: “não convém que as mesmas pessoas que detêm o poder de legislar tenham também em 
suas mãos o poder de executar as leis, pois elas poderiam se isentar da obediência às leis que fizeram, e 
adequar a lei à sua vontade”. Das alternativas abaixo, assinale aquela que contenha um exemplo do tema 
abordado neste texto: 
a) Iniciativa popular dentro do Processo Legislativo. 
b) Prerrogativas dos membros do Congresso Nacional. 
c) O dever de fiscalização conferido ao Poder Legislativo. 
d) A soberania popular. 
e) Poder discricionário da administração pública. 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Sobre a Justiça Federal é correto afirmar: 
a) Terá dois quinto de sua composição preenchida por advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira. 
b) É de competência originária dos Tribunais Regionais Federais, dentre outras, processar e julgar os juízes da 

Justiça do Trabalho nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvadas a Competência da Justiça 
Eleitoral. 

c) Compete aos juízes federais processar e julgar os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz 
federal. 

d) Serão processadas e julgadas originalmente pelos Tribunais Regionais Federais as causas entre Estado 
estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País. 

e) Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, nove juízes recrutados, quando possível, na 
respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos. 

 
 

Segundo nossa Constituição Federal, no que tange ao Poder Legislativo, assinale a alternativa incorreta: 
a) A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de 

Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para 
prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de 
responsabilidade a ausência sem justificação adequada. 

b) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio majoritário, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de 
oito anos. 

c) De acordo com a população dos Estados cada um poderá ter de sete a noventa Deputados Federais. 
d) O Poder Legislativo federal é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 
e) Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 

 
 
 

Sobre a guarda municipal, permitida a criação por nossa Constituição, podemos afirmar: 
a) Atua ostensivamente no combate ao crime no âmbito do município. 
b) Atua subsidiariamente na investigação de crimes ocorridos no âmbito do município, nos casos de omissão 

da polícia judiciária. 
c) Auxilia a Polícia Civil na investigação de delitos ocorridos no território do município e fora dele. 
d) Atua na proteção de bens, serviços e instalações do município. 
e) Atua ostensivamente no combate ao crime no âmbito do município e fora dele. 
 
 

Assinale a alternativa correta: 
a) Pode o Presidente da República, através de medida provisória, disciplinar organização do Poder Judiciário e 

do Ministério Público, bem com a carreira e a garantia de seus membros. 
b) Logo que seja aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta 

perderá imediatamente a vigência da parte alterada, independente de sanção ou veto do projeto. 
c) As Medidas Provisórias encaminhadas ao Congresso Nacional terão sua votação iniciada no Senado Federal. 
d) Em caso de relevância e urgência, independente de autorização do Congresso Nacional, o Presidente da 

República poderá adotar medidas provisórias, com força de Lei. 
e) Caberá à comissão composta somente de Deputados examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir 

parecer.   
 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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Assinale a alternativa incorreta 
a) A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação 

jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. 
b) Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado representa a 

União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico ao Poder Executivo. 

c) O Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, a quem cabe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

d) Embora a previsão das Defensorias Públicas Estaduais, às mesmas não são asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e nem a iniciativa de sua proposta orçamentária. 

e) O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei. 

 
 
 

Analise as afirmativas abaixo: 
I – É facultado aos municípios instituir o IPTU progressivo no tempo. 
II – As alíquotas máximas e mínimas do ISS serão instituídas por Lei Ordinária. 
III – O imposto de transmissão “inter vivos” incide sobre a transmissão de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição, por ato oneroso e doação. 
Estão corretas: 
a) Os itens II e III. 
b) Os itens I e III. 
c) Os itens I, II e III. 
d) Apenas o Item III. 
e) Apenas o item I. 

 
 
 

Assinale a alternativa que contenha o período em que o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo 
terá que cumprir em estágio probatório: 
a) 5 anos 
b) 2 anos, sendo obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 
c) 3 ano, sendo obrigatória a avaliação especial de desempenho por servidor designado para essa finalidade. 
d) 2 anos, sendo obrigatória a avaliação especial de desempenho por servidor designado para essa finalidade. 
e) 3 anos , sendo obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 
 
 
 

No que se refere aos contratos regidos pela Lei das Licitações o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, com as devidas justificativas, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos contratos 
de reforma de edifício e nos contratos de obras, serviços ou compras, no percentual respectivo de: 
a) 50% e 25 %. 
b) 25% e 50%. 
c) 50% e 30%. 
d) 30% e 50%. 
e) 25 % em qualquer das hipóteses. 

 
 
 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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Compõem a Administração Pública Indireta, exceto: 
a) Fundação Pública. 
b) Empresa Pública. 
c) Sociedade de Economia Mista. 
d) Agência reguladora. 
e) Ministério.    
 
 
 

Sobre os elementos do Ato Administrativo podemos dizer: 
a) Que o motivo é o revestimento que exterioriza o ato. 
b) Forma é o objetivo de interesse público a atingir. 
c) Finalidade é  a situação de fato ou de direito que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. 
d) Competência é o poder atribuído ao agente para o desempenho específico de suas funções.  
e) As alternativas C e D estão corretas. 
 
 

Caso a Prefeitura Municipal deseje realizar licitação para compras e serviços, que não seja obras e serviços de 
engenharia, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), qual modalidade poderá ser escolhida: 
a) Tomada de preços. 
b) Leilão. 
c) Convite. 
d) Concorrência. 
e) Nenhumas das alternativas anteriores.  
 
 

A Lei das Licitações dispõe em seu artigo 41 que: “A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Tal dispositivo refere-se ao princípio da: 
a) Legalidade. 
b) Impessoalidade. 
c) Princípio do julgamento objetivo. 
d) Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
e) Princípio do julgamento objetivo. 
 
 

O ato licitatório pelo qual se atribui ao vencedor o objeto licitado é denominado: 
a) Homologação. 
b) Resultado. 
c) Adjudicação. 
d) Contratação. 
e) Julgamento. 

 
 
 

Em matéria tributária a isenção só poderá ser concedida através de: 
a) Decreto. 
b) Emenda Constitucional. 
c) Lei específica. 
d) Medida Provisória. 
e) Resolução. 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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É competente para legislar sobre isenção, subsídio, redução e anistia do ITCMD: 
a) O Senado Federal. 
b) Assembléia Legislativa. 
c) Câmara de Vereadores. 
d) Câmara dos Deputados. 
e) Presidência da República. 
 
 

Marque a alternativa que contenha o imposto que incide sobre o serviço de transporte de mercadoria de uma 
cidade para outra: 
a) IPI. 
b) ISS. 
c) ICMS. 
d) IPVA. 
e) ISS e ICMS. 
 
 

A obrigação tributária nasce com: 
a) A publicação da lei que o instituiu. 
b) Com o lançamento do Tributo. 
c) Com o cálculo do tributo, de acordo com a base de cálculo. 
d) Com a ocorrência do fato gerador. 
e) Após ajuizamento de execução fiscal.  
 
 

São pessoas jurídicas de direito público interno, exceto: 
a) A União. 
b) As fundações. 
c) Os Estados e o Distrito Federal. 
d) Os territórios. 
e) Os Municípios. 

 
 

Assinale a alternativa incorreta: 
a) O pródigo é relativamente incapaz e tem possibilidade de manifestar sua vontade para a prática de atos que 

extrapolem a mera administração, desde que seja devidamente representado por seu responsável legal. 
b) O nascituro tem personalidade jurídica no que se refere aos direitos personalíssimos e aos da 

personalidade. 
c) Para a aquisição da propriedade de bem imóvel por usucapião, o possuidor poderá acrescentar à sua posse 

a do seu antecessor, desde que ambas as posses sejam ininterruptas e sem oposição. 
d) Os direitos da personalidade são inatos e permanentes, uma vez que nascem com a pessoa e a acompanham 

durante toda a existência até a sua morte. 
e) A solidariedade é modalidade especial de obrigação que possui dois ou mais sujeitos, ativos ou passivos, 

embora possa ser divisível. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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Dentre os bens considerados móveis podemos citar: 
a) Os frutos pendentes de uma árvore. 
b) Os direitos autorais. 
c) Os direitos reais sobre bens imóveis. 
d) Os direitos pessoais de caráter exclusivo. 
e) As energias que tenham valor econômico. 
 
 

Sobre bens, marque a alternativa correta: 
a) Bens públicos de uso especial são os que embora pertencentes as pessoas jurídicas de direito público 

interno, podem ser utilizados, sem restrição e gratuitamente, por todos, sem necessidade de qualquer 
permissão especial. 

b) Bens públicos de uso comum do povo são utilizados pelo próprio poder público, constituindo-se por 
imóveis aplicados ao serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal, como prédios onde 
funcionam tribunais, escolas públicas, secretarias, ministérios, são os que têm uma destinação especial. 

c) Frutos são bens acessórios que derivam do principal, podem ser naturais (das árvores), industriais (da 
cultura ou da atividade) e civis (do capital, como os juros). 

d) Bens inalienáveis pela vontade humana são os que, apesar de suscetíveis de apropriação pelo homem, têm 
sua comercialidade excluída pela lei. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 
Marque a opção incorreta: 
a) Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em 

nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, 
para praticar atos reputados urgentes. 

b) A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, 
habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar, 
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, 
receber, dar quitação e firmar compromisso. 

c) O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que cientificou o mandante a fim 
de que este nomeie substituto. 

d) Com exceção daqueles que foram beneficiados pela justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos 
atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença 
final. 

e) São, dentre outros, direitos do advogado: examinar, em cartório de justiça e secretaria de tribunal, autos 
de qualquer processo, salvo os processos que correm em segredo de justiça e requerer, como procurador, 
vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 (cinco) dias. 

 
 
Compete ao juiz, exceto: 
a) Assegurar às partes igualdade de tratamento. 
b) Conhecer de ofício questões não suscitadas e cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. 
c) Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça. 
d) Velar pela rápida solução do litígio. 
e) Tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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Marque a alternativa correta: 
a) A suspeição tem caráter objetivo, enquanto que o impedimento tem relação com o subjetivismo do juiz.  
b) É uma faculdade do juiz declarar-se impedido ou suspeito, podendo alegar motivos de foro íntimo. 
c) No impedimento há presunção absoluta (juris et de jure) de parcialidade do juiz em determinado processo 

por ele analisado, enquanto na suspeição há apenas presunção relativa (juris tantum). 
d) O magistrado poderá exercer suas funções em processos em que tenha atuado como advogado. 
e) O juiz será impedido quando estiver interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 

 
 
Analise as afirmativas sobre os atos processuais e depois marque a alternativa correta: 
I -  São aqueles atos, praticados no processo, que têm por efeito a constituição, a conservação, o 

desenvolvimento, a modificação ou a cessação da relação processual. 
II -  Segundo o critério objetivo os atos processuais podem ser classificados em atos judiciais e atos das 

partes. 
III -  A contagem dos prazos processuais se faz continuadamente, computando-se também os dias feriados. 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Os itens I e III estão corretos. 
 
 
 
Sobre a audiência, marque a alternativa correta: 
a) Pode ser dispensada pelo juiz a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado não 

compareceu à audiência. 
b) A audiência não poderá ser adiada em nenhuma hipótese. 
c) As provas serão produzidas em audiência de forma que sejam inicialmente inquiridas as testemunhas 

arroladas pelo autor e pelo réu. 
d) A audiência é una e contínua, não sendo possível o seu prosseguimento em outro dia. 
e) As alternativas anteriores estão incorretas. 
 
 
 
Sobre o Mandado de Segurança, marque a alternativa correta: 
a) Será concedido para proteger qualquer direito líquido e certo. 
b)  A finalidade do Mandado de Segurança é a concessão de ordem judicial que corrija ato ou omissão de 

autoridade pública ou privada. 
c) Só poderá ser impetrado contra ato concreto violador de direito, não podendo atacar ato omissivo. 
d) Não poderá ser concedido quando se tratar de ato de que caiba recurso administrativo com efeito 

suspensivo, independentemente de caução. 
e) O Mandado de Segurança preventivo está condicionado ao prazo decadencial de 120 dias para a sua 

impetração. 
 

 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

http://www.boletimjuridico.com.br/fiquepordentro/materia.asp?conteudo=179

