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LÍNGUA PORTUGUESA     10 QUESTÕES 

 

01. Leia atentamente o anúncio publicitário e 

marque a alternativa INCORRETA. 

 

 

 

 

A) O sujeito das formas verbais assista, entre e 

veja é o mesmo – sujeito oculto (você). 

B) A palavra “que” é o conectivo que liga 

orações; classifica-se como pronome 

relativo em todas as ocorrências. 

C) A oração “...veja que o melhor investimento 

é aquele...” é objeto direto oracional. 

D) “... que combina com seus objetivos...” é 

oração com valor de adjetivo. 

E) O período da parte superior do anúncio é 

composto por 8 orações. 

 

02. 

 

 
 

Assinale a alternativa ERRADA. 

A) As palavras “único” e “médio são 

acentuadas pela mesma regra. 

B) Caminhão é uma palavra formada por 8 

letras e 7 fonemas. 

 

 

 

 

C) No segundo período, a palavra “caminhão” 

no plural implicaria em flexão do verbo 

“ter”, ou seja, “têm”. 

D) O segundo período é composto por duas 

orações. 

E) A palavra “que” equivale a preposição e não 

a conjunção. 

 

03. Leia o texto atentamente. 

 

Isso sim é protesto... 

O grupo feminista seminuas fundado em Kiev 

exporta suas táticas ousadas. 

Elas começaram protestando contra o turismo 

sexual na Ucrânia, em 2008, e depois 

diversificaram suas causas. Já se revoltaram 

contra a proibição às mulheres sauditas de 

dirigir, contra os presentes caros recebidos por 

jornalistas e contra os processos judiciais com 

motivação política em seu país. Fantasiadas de 

acordo com a causa do dia, gritando slogans e 

munidas de cartazes, as jovens, quase todas 

loiras e na flor dos seus 20 e poucos anos, 

começam a manifestação com pouca roupa e 

terminam arrastadas pela polícia com quase 

nenhuma. Das mais de 300 integrantes do 

grupo, o Femen, quarenta formam o chamado 

"núcleo do topless". Elas explicam que, 

compreensivelmente, ninguém prestava muita 

atenção nelas antes de começarem a tirar a 

blusa e o sutiã. "Os homens gostam de seios, 

mas não gostam de mulher com opinião" é um 

de seus motes. Deve ser por isso que, depois de 

dirigirem muitos de seus protestos contra o 

presidente Viktor Yanukovich, as líderes do 

grupo, cuja sede fica, apropriadamente, no Café 

Cupido, em Kiev, receberam a visita de agentes 

do serviço secreto que ameaçaram "quebrar 

suas pernas e braços". Confiante em que o 

mundo tem muito a aprender no quesito 

protesto pacífico - estão aí os invasores da 

reitoria da USP para provar -, o Femen começou 

a exportar suas táticas. Recentemente, três 

ucranianas foram a Paris lavar a calçada da casa 

de Dominique Strauss-Kahn, indignadas porque 

o ex-diretor do FMI se livrou de duas acusações 

de estupro neste ano. Muito marmanjo se 

pergunta quando haverá um movimento "Ocupe 

Kiev".  

 
Diogo Schelp - Fonte: Veja - Edição 2242. 
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Sobre o texto, responda: 

 

A) O primeiro período deixa entrever um 

pretexto para exposição da nudez. 

B) O grupo foi fundado com a intenção de 

incentivar protestos pacíficos. 

C) O fato de serem loiras e na flor dos seus 20 

e poucos anos contribui para o descrédito do 

movimento. 

D) “Os homens gostam de seios, mas não 

gostam de mulher com opinião”. A palavra 

“mas” representa semanticamente uma 

quebra de expectativa. 

E) A ameaça sofrida reforça o fato de que a 

alienação é de fato um interesse político. 

 

 

04. LEIA. 

 

“SE O FILME NÃO DER CERTO, ELES TE MATAM 

PRIMEIRO E DEPOIS SE MATAM” 

 

 Ridley Scott, diretor de cinema, falando dos 

riscos dos projetos muito caros. 

 

 

“SE SURGISSE UM CONVITE (PARA TRABALHAR 

NA GLOBO), EU ACEITARIA. O MEU AVÔ É MEU 

AVÔ E NÃO MEU PATRÃO.” 

 

 
  Do neto de Silvio Santos Tiago Abravanel, 
que faz Tim Maia no espetáculo vale Tudo, o Musical, em 

cartaz no Rio, falando ao portal IG. 

 

A) Na fala de Ridley Scott, a palavra “se” 

possui o mesmo valor semântico, ou seja, 

sentido. 

B) O emprego da vírgula, no primeiro trecho, 

ocorre em função do período composto está 

na ordem inversa. 

C) O trecho “... e não meu patrão” não é 

classificado como oração, pois não há 

presença de verbo. 

D) A palavra “meu” em “o meu avô é meu 

avô...” acompanham núcleos que possuem a 

mesma função sintática. 

E) O emprego da vírgula, no segundo trecho, é 

meramente enfático, podendo ser retirada 

sem causar prejuízo às normas impostas 

pela gramática normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05. 

Desde que, há três anos, alucinou em público, 

perdeu a guarda dos filhos, raspou os cabelos e 

teve que ser interditada pelo pai, Britney 

Spears, 29 anos, tenta reassumir o posto de 

periguete suprema do Showbusiness. 

Em um show em Londres, depois de pedir em 

seu camarim um pôster de Lady Diana e vastas 

porções de fish and chips (o peixe frito com 

batata frita que os ingleses adoram), a cantora 

subiu ao palco e deu tudo de sí. Nem a 

gargantilha um tantinho apertada atrapalhou a 

performance, em todos os sentidos, da pesada. 

No dia 15, a turnê chega ao Rio de Janeiro.  

Produção, suspende a feijoada! 

 

A) A locução conjuntiva “desde que” expressa 

valor de tempo. 

B) O título da notícia apresenta uma leve ironia 

em função de Britney está acima do peso. 

C) O verbo “haver” em “há três anos” é 

impessoal por indicar tempo decorrido. 

D) A única intenção do autor é enfatizar as 

dificuldades pessoais vividas por Britney. 

E) No último período, “Produção, suspende a 

feijoada!” o sintagma produção  

não tem função de agente da ação, ou seja, 

não é sujeito de suspender. 

 

06. “Custa-me dizer que eu era dos mais adiantados 

da escola; mas era. Não digo também que era 

dos mais inteligentes, por um escrúpulo fácil de 

entender e de excelente efeito no estilo, mas 

não tenho outra convicção.” 

 

Conto da escola, Machado de Assis. 

 

Sobre o trecho é INCORRETO dizer: 

 

A) Há uma incompatibilidade semântica, pois o 

enunciador diz que não vai dizer que era o 

mais inteligente da escola. 

B) Para corroborar com a informação do trecho, 

usa a oração “não tenho outra convicção”. 

C) Trata-se de uma preterição (missão, falta) 

uma vez que a sua intenção é intensificar o 

sentido. 

D) A partir de um recurso linguístico, 

estabelece-se uma oposição entre o que se 

diz e o que se diz que se diz. 

E) Neste trecho, pretende-se não querer dizer 

aquilo que, no entanto, não é afirmado 

claramente. 
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07. 

 LIBERDADE, LIBERDADE 

 

“A Rússia é a Rússia. Não é parte da Europa, 

não é parte de nada”, diz Alyona Frizen, de 22 

anos, estudante de linguística da Universidade 

Estatal de Moscou. O orgulho pela terra natal 

apenas fez crescer sua angústia com o que 

considera ser uma fase de “estagnação”, palavra 

em voga entre os moscovitas. A liberdade é 

aquilo de que Alyona mais gosta em seu país. E 

do que ela menos gosta é a falta de liberdade. A 

estudante explica: “Temos liberdade para viver, 

para fazer aquilo de que gostamos. Já na esfera 

política não temos liberdade. Vivemos numa 

democracia artificial”. Ela se refere ao fato de 

não haver, por uma manobra do governo, 

opções reais de candidatos e presidentes. Obra 

de Putin, assim como a inauguração da 

reconstruída Catedral de Cristo salvador, ao 

fundo na foto, cuja estrutura original fora 

destruída em 1931 por Stalin. Talvez por isso 

Alyona e suas amigas não morram de amores 

por esse cartão-posta da cidade. 

 

 

A) No trecho “A liberdade é aquilo de que 

Alyona mais gosta em seu país”, a palavra 

“de” pode ser retirada do trecho sem causar 

prejuízos linguísticos e gramaticais. 

B) Na primeira linha, onde se lê “A Rússia é a 

Rússia” pode ser observado a reiteração de 

sons consonantais chamada assonância. 

C) Ao citar o termo “estagnação” afirma que 

entre os moscovitas essa palavra já caiu em 

desuso, ou seja, fora de moda, que traduz 

algo de forma vaga. 

D) A inauguração da reconstrução da Catedral 

de Cristo Salvador, segundo o trecho, pode 

ter sido causada por uma estratégia política 

de Putin que envolve interesses estratégicos 

da Rússia. 

E) O relato de Alyona Frizen deixa claro a 

obediência e afeição a governantes 

autoritários e paternalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. Leia o trecho abaixo e aponte as proposições 

verdadeiras. 

A garantia sumiu 

 

J. R. Guzzo 

 

“Eles, os ministros demitidos nestes dez últimos 

meses, vão embora, provavelmente rumo a um 

merecido esquecimento. O que fica nos lugares 

que desocuparam? Ou melhor: o que muda? 

 Agora já são seis; mais um pouco e já se 

poderia formar uma Associação dos Ex-Ministros 

do Governo Dilma Rousseff. Parece, em todo 

caso, que a quantidade de gente posta na rua 

até agora é suficiente para pensar em alterações 

no bioma onde vivem as nossas mais notáveis 

autoridades. O mais provável é que só com a 

passagem do tempo, muita pesquisa e trabalho 

sério será possível descobrir, no futuro, se toda 

essa mudança na fauna, vegetação e clima do 

mundo oficial deixou as coisas mais ou menos 

na mesma, ou se o país ganhou. Por exemplo: a 

demissão do ministro dos Transportes vai 

resultar em mais estradas? A demissão do 

ministro da Agricultura vai melhorar a 

agricultura? Haverá mais turistas? O cidadão 

comum praticará mais esporte? É muito positivo, 

sem dúvida, que a presidente Dilma Rousseff 

tenha mostrado que denúncias de corrupção 

podem causar perda de emprego para os 

envolvidos. Mas os governos existem, no fim das 

contas, para tornar a vida das pessoas mais 

cômoda. Se não fizerem isso, para que poderiam 

servir? 

 

Desde já, provavelmente, dá para dizer uma 

coisa: pior do que estava não fica. Parece pouco, 

mas não é; a experiência brasileira mostra que 

sempre pode ficar pior. No caso, a impressão é 

que não ficou. Os substitutos, pelo menos até 

agora, não chamaram a atenção de ninguém por 

saírem da linha ou por provocarem uma nova 

bateria de acusações.  

[...]”  

 

 

A) (   ) O sujeito da forma verbal “parece” em 

“Parce, em todo caso, que a quantidade de 

gente posta na rua até agora é suficiente...” 

está presente no trecho e é oracional. 

B) (   ) No trecho “... onde vivem as nossas 

mais notáveis autoridades.” O sujeito da 

forma verbal que compõe o período é oculto 

podendo ser identificado pela desinência do 

verbo em questão. 
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C) (   ) “... se toda essa mudança na fauna, 

vegetação e clima do mundo oficial ...” a 

palavra “se” no inicio do período poderia, 

facilmente, ser substituída por conjunção 

com valor semântico de dúvida. 

D) (   ) as frases interrogativas presentes neste 

trecho remetem à ideia de que o palácio do 

Planalto está preocupado com a opinião 

pública. 

E) (   ) o trecho traduz de forma clara a 

soberania dos ministros e outros mandarins 

da esfera superior do governo. 

 

A) V,F,V,F,F. 

B) V,V,F,V,V. 

C) F,F,V,F,F. 

D) F,V,F,V,F. 

E) V,F,F,V,F. 

 

09. Leia o trecho a seguir. 

 

A nova Rússia 

 

“[...] 

A extinção da URSS selou a vitória ideológica, 

moral e material do capitalismo sobre o 

comunismo, além de libertar os russos de um 

dos regimes mais opressores da história. A 

Rússia não está preparando nenhuma grande 

celebração para a data, como o fez a Alemanha 

por ocasião dos vinte anos da queda do Muro de 

Berlim, em 1989, considerada a primeira etapa 

do fim da Guerra Fria. Jovens de classe média 

como Alyona demonstram escasso, se é que 

algum entusiasmo com a efeméride, apesar de 

entenderem que se ainda vivessem sobre a 

ditadura soviética não teriam liberdade para 

viajar, para consumir, para abrir um negócio, 

para ler qualquer livro ou mesmo para se 

divertir como preferem – ou seja, para fazerem 

tudo o que mais amam. 

[...]”  

 

É correto afirmar que: 

 

A) O trecho em destaque pode ser 

parafraseado por “Demonstram pouco 

entusiasmo por condição atual de seu país”. 

B) Representa uma retórica rebuscada. 

C) Usa um jargão adequado. 

D) Prefere uma comunicação atraente. 

E) Utiliza uma fala despojada. 

 

 

 

 

 

10. Leia o trecho abaixo e responda. 

“[...] É natural que, por não estarem confinados 

a atender um público-alvo específico, como 

acontece na escola, os professores do Tira-

Dúvidas potencializam a experiência pedagógica 

para muito além de questões idiomáticas 

meramente técnicas. Agrega-se, ali, a 

experiência humana. (...)” 

 

Língua Portuguesa, nov.2011. 

 

 

Quanto ao emprego dos pronomes, no trecho 

destacado, a reescrita inadequada é referida no 

item: 

 

A) A experiência humana se agrega ali. 

B) Ali, agrega-se a experiência humana. 

C) Ali, se agrega a experiência humana. 

D) Ali, a experiência humana se agrega. 

E) Ali, a experiência humana agrega-se. 

 

 

______________________________________ 

 

ATUALIDADES   05 QUESTÕES 

 

11. O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 veda a 

liberação de recurso, inclusão em folha de 

pagamento, reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e 

fundações antes do trânsito em julgado da 

decisão. Em recente decisão, o Presidente 

do Superior Tribunal de Justiça negou 

pedido de suspensão, mantendo medida 

liminar proferida contra o Estado do Piauí 

que ordenava o pagamento imediato a 

pensionista. Assinale a assertiva que 

contem o principal argumento defendido 

pelo Presidente da Corte Superior. 

 

A) Inconstitucionalidade do art. 2º-B da Lei nº 

9.494/97. 

B) Intempestividade do pedido de suspensão. 

C) Incompetência para apreciação do pedido de 

suspensão. 

D) Inaplicabilidade do art. 2º-B da Lei nº 

9.494/97 aos pagamentos efetuados a 

pensionistas. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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12. A Procuradoria do Distrito Federal recorreu 

ao Superior Tribunal de Justiça contra 

decisão que impunha multa (astreinte) ao 

Governador e a Secretário Distrital por 

descumprimento de obrigação de fazer. Em 

decisão tomada no ano de 2011, a Corte 

Superior reformou a decisão, afastando a 

multa aplicada aos agentes públicos. 

Assinale a assertiva que discrimina o 

fundamento externado pelo Tribunal 

Superior. 

 

A) Ausência de fundamentação da decisão que 

impôs a multa cominatória. 

B) As personalidades do ente público e das 

pessoas que o administram não se 

confundem. 

C) Ausência de capacidade dos agentes 

públicos para responderem por atos de 

gestão da res publica. 

D) Incompetência do órgão judicial que impôs a 

multa cominatória. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

13. Em decisão tomada em fevereiro de 2012, o 

Supremo Tribunal Federal julgou 

procedente Ação Direta de 

Inconstitucionalidade proposta pelo 

Procurador Geral da República em relação 

aos dispositivos da Lei Maria de Penha (Lei 

nº 11.340/2006) que exigiam a 

representação da vítima como condição 

para o início da ação penal. Assinale a 

assertiva que contem o fundamento 

externado pelo Excelso Pretório. 

 

A) A subordinação à representação da vítima 

esvazia a proteção constitucional 

assegurada às mulheres. 

B) O Ministério Público, como dominus litis, é 

quem deve decidir sobre a conveniência da 

persecução penal. 

C) A inexistência de dispositivo constitucional 

que subordine a ação penal à conveniência 

da vítima. 

D) O aumento desenfreado da violência 

doméstica praticada contra mulheres. 

E) A ausência de discernimento da vítima de 

violência doméstica sobre a necessidade da 

ação penal como medida de consolidação da 

paz social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. No início de 2012, O Supremo Tribunal 

Federal conclui o julgamento sobre a 

constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa 

(Lei Complementar nº 135/2010) que 

acresceu novas hipóteses de 

inelegibilidade. Nesse célebre debate 

jurídico travado no Excelso Pretório, 

assinale a assertiva que contem a tese 

majoritariamente acolhida. 

 

A) A Lei da Ficha Limpa não pode ser aplicada 

às eleições municipais de 2012. 

B) A inelegibilidade encartada na Lei da Ficha 

Limpa pode aplicada a fatos julgados após a 

sua vigência. 

C) A inelegibilidade encartada na Lei da Ficha 

Limpa pode aplicada a fatos julgados antes 

de sua vigência. 

D) Deve ser aplicada a interpretação conforme 

a Constituição para que a inelegibilidade de 

quem for excluído do exercício da profissão, 

por decisão do órgão profissional 

competente, em decorrência de infração 

ético-profissional, incida apenas para as 

eleições ocorridas a partir do ano de 2014. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

15. Em julgamento tomado em fevereiro de 

2012, a Corte Especial do Superior Tribunal 

de Justiça analisou a competência para 

julgamento de reclamações trabalhistas 

propostas por servidores públicos 

municipais contratados temporariamente 

sob o regime celetista instituído mediante 

legislação municipal própria. Assinale a 

assertiva que descreve a decisão tomada 

pela Corte Superior. 

 

A) Possui competência a Justiça Estadual, 

tendo em vista o foro privativo da Fazenda 

Pública. 

B) Possui competência a Justiça do Trabalho, 

em razão do vínculo com o poder público ser 

regido pela Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

C) Possui competência o Tribunal de Justiça, 

em razão de ensejar a responsabilização 

criminal do Prefeito Municipal pela 

contratação irregular, caso as reclamações 

sejam procedentes. 

D) O Superior Tribunal de Justiça não possui 

competência para examinar esse conflito, 

devendo o feito ser remetido para o 

Supremo Tribunal Federal. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO    05 QUESTÕES 

 
16. Equação cúbica – Sobre a equação 2 007x3 

+ 2 006x2 +2 005x = 0, o certo é afirmar 

que: 

 

A) Não possui raízes. 

B) Tem três raízes reais distintas. 

C) Tem duas raízes iguais. 

D) Tem apenas uma raiz real. 

E) Tem três raízes positivas. 

 

17. Queima de velas – Dois tipos de vela têm o 

mesmo comprimento mas são feitas de 

material diferente. Uma delas queima 

completamente em três horas e a outra em 

quatro horas, ambas queimando com 

velocidade uniforme. Quantos minutos 

depois das 13 horas devem ser acesas 

simultaneamente as duas velas para que, 

às 16 horas, o comprimento de uma seja o 

dobro do da outra? 

 

A) 24. 

B) 28. 

C) 36. 

D) 40. 

E) 48. 

 

18. Colcha quadrada – Uma colcha quadrada 

em branco e cinza é feita com quadrados e 

triângulos retângulos isósceles. A parte em 

cinza representa qual percentagem da 

colcha? 

 

 

 

A) 36%. 

B) 40%. 

C) 45%. 

D) 50%. 

E) 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Padeiro cansado – Um padeiro quer gastar 

toda sua farinha para fazer pães. 

Trabalhando sozinho, ele conseguiria 

acabar com a farinha em 6 horas. Com um 

ajudante, o mesmo poderia ser feito em 2 

horas. O padeiro começou a trabalhar 

sozinho e, depois de algum tempo, 

cansado, ele chamou seu ajudante e assim, 

após 150 minutos a farinha acabou. 

Durante quantos minutos o padeiro 

trabalhou sozinho? 

 

A) 30. 

B) 35. 

C) 40. 

D) 45. 

E) 50. 

 

20. A cisterna do João – João tem, em seu 

jardim, uma cisterna na qual ele armazena 

água de chuva e tira água para regar suas 

flores. À meia-noite do dia 31 de dezembro 

de 2005, a cisterna continha 156 litros de 

água. João tem o hábito de anotar em um 

quadro, todo dia, o número de litros de 

água que ele gasta para regar as flores e o 

de água recolhida da chuva. 

 

Abaixo vemos parte do quadro referente aos 

primeiros 8 dias de janeiro de 2006. Quantos 

litros de água havia na cisterna do João à meia 

noite do dia 8 de janeiro de 2006?   

 

 

 

 

 

A) 132 

B) 102 

C) 54 

D) 186 

E) 210 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
20 QUESTÕES 

 
21. Assinale a assertiva que contem os 

destinatários dos direitos e garantias 

fundamentais consagrados na Constituição 

Federal de 1988: 

 

A) As pessoas físicas e jurídicas. 

B) Os brasileiros e os estrangeiros. 

C) Os brasileiros e os estrangeiros residentes 

no país. 

D) Os brasileiros e os estrangeiros residentes 

ou não no país e as pessoas jurídicas. 

E) Apenas os brasileiros natos e naturalizados. 

 

22. Sobre o mandado de segurança previsto na 

atual Carta Constitucional, pode-se afirmar 

que: 

 

I  É remédio constitucional adequado à 

proteção do direito líquido e certo de 

locomoção. 

II  Pode ser impetrado com o intuito de anular 

contrato lesivo ao patrimônio público. 

III  Só pode ser impetrado depois de exaurida a 

via administrativa. 

IV  Pode ser impetrado tanto por pessoa física 

quanto por pessoa jurídica. 

V  Não pode ser impetrado contra atos de 

dirigentes de estabelecimentos de ensino 

particulares. 

 

Dadas as proposições acima, assinale a 

alternativa que contem as assertivas corretas. 

A) I. 

B) II e III. 

C) II. 

D) IV. 

E) I, IV e V. 

 

23. O Mandado de Segurança coletivo pode ser 

impetrado por: 

 

A) Todo cidadão em dias com o serviço militar. 

B) Partido político sem representação no 

Congresso Nacional. 

C) Organização sindical em defesa de seus 

membros ou associados legalmente 

constituída em funcionamento há pelo 

menos um ano. 

D) A entidade de classe ou associação 

legalmente constituída em funcionamento 

pelo menos um mês de defesa de seus 

membros ou associados. 

  

 

E) Organização sindical para a defesa da 

coletividade dos brasileiros. 

 

24. Tem legitimidade para propor ação de 

inconstitucionalidade, exceto: 

A) O Presidente da República. 

B) A Mesa da Câmara dos Deputados. 

C) A Mesa da Assembléia Legislativa. 

D) A Mesa da Câmara Municipal. 

E) O Procurador Geral da República. 

 

25. Em relação à Ação Declaratória de 

Constitucionalidade é correto dizer: 

 

A) Decorre do não cumprimento pelo poder 

público de norma imposta pela Constituição. 

B) Somente pode ser proposta pela Presidente 

da República ou pelo Procurador Geral da 

República. 

C) Pode ser admitida por Tribunais Superiores 

para exame preliminar da questão de mérito 

prejudicial. 

D) Terá decisões definitivas de mérito com 

efeitos vinculantes e contra todos. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

26. O Prefeito do Município de Viana – MA 

decreta a demolição de um prédio tombado 

pelo Patrimônio Histórico Nacional. Qual o 

remédio constitucional que os cidadãos 

podem utilizar para tentar anular tal 

decreto municipal? 

 

A) Ação Civil Pública Constitucional. 

B) Mandado de Segurança. 

C) Ação Popular Constitucional. 

D) Mandado de Injunção. 

E) Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

 

27. A Constituição Federal de 1988 inseriu os 

municípios na organização político- 

administrativa do País. Segundo o seu 

texto: 

 

A) A leis orgânicas serão votadas e 

promulgadas pelas Câmaras Municipais, 

observados os princípios da constituição 

Federal e da Constituição do respectivo 

Estado. 

B) Os municípios serão regidos por Lei 

Orgânica promulgada pelas Assembleias 

Legislativas dos Estados. 

C) As Constituições dos Estados definirão o 

âmbito da competência legislativa dos 

respectivos Municípios. 

D) A União poderá intervir nos Municípios para 

proteção do princípio legislativo. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 
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28. Os Tribunais poderão declarar a 

inconstitucionalidade de lei e de ato 

normativo do poder público: 

 

A) Pelo voto da maioria dos seus membros. 

B) Pelo voto da maioria dos seus membros 

presentes ao julgamento. 

C) Pelo voto da maioria absoluta dos seus 

membros. 

D) Pelo voto dos membros do respectivo órgão 

especial. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

29. Nossa Lei Adjetiva Civil não considera 

requisito da petição inicial: 

 

A) A indicação do juiz ou tribunal a que é 

dirigida. 

B) A narração dos fatos e dos fundamentos 

jurídicos do pedido. 

C) A indicação das provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados. 

D) A liquidez e certeza do direito a ser 

postulado em juízo. 

E) Nenhuma alternativa está errada. 

 

30. Quanto ao recurso adesivo, é correto dizer: 

 

A) Deve ser interposto no prazo de que a parte 

dispõe para responder o recurso principal. 

B) Somente terá cabimento quando o recurso 

principal for o de apelação. 

C) Poderá ser conhecido, ainda que haja 

desistência do recurso principal. 

D) Poderá ser conhecido, mesmo que o recurso 

principal seja declarado inadmissível ou 

deserto. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

31. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) A superveniência de férias forenses 

suspende o curso do prazo. 

B) A superveniência de férias do magistrado 

não é causa de suspensão do prazo 

processual. 

C) As partes podem, mediante acordo, reduzir 

ou prorrogar o prazo dilatório ‘ 

D) Os prazos são contados incluindo o dia do 

começo e excluindo o do vencimento. 

E) Os prazos são contados excluindo o dia do 

começo e incluindo o do vencimento. 

 

 

 

 

 

 

 

32. Com relação ao valor da causa, é incorreto 

afirmar: 

 

A) Constitui um dos requisitos da petição 

inicial, acarretando o indeferimento da 

petição /inicial a sua omissão não suprida 

por determinação judicial. 

B) O valor da causa será impugnado na própria 

contestação, como matéria preliminar à 

apreciação do mérito, já que sua omissão 

leva ao indeferimento da petição inicial. 

C) Em casos de critérios legais de atribuição do 

valor da causa (art. 259 e 260, CPC), pode o 

juiz, de ofício, corrigir o valor da causa. 

D) O juiz pode se servir de perito para 

determinar o valor da causa. 

E) A impugnação ao valor da causa será 

apresentada no prazo da contestação. 

 

33. A faculdade que se reconhece à 

Administração de condicionar e restringir o 

uso e gozo dos bens e direitos individuais, 

inclusive os de propriedade, em benefício 

do bem estar público, denomina-se: 

 

A) Poder de polícia. 

B) Poder disciplinar. 

C) Poder vinculado. 

D) Poder discricionário. 

E) Poder de autotutela. 

 

34. A responsabilidade civil do Estado por ato 

praticado por empregado que haja 

contratado: 

 

A) É subjetiva. 

B) É objetiva, cabendo o direito de regresso. 

C) Inexiste. 

D) Deve estar prevista no próprio contrato de 

trabalho. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

35. No processo de licitação, a exclusividade do 

fornecedor do bem necessário e a notória 

especialização são hipóteses de: 

 

A) Inexigibi1idade. 

B) Inexigibi1idade ou dispensa. 

C) Dispensa. 

D) Contratação direta sem qualquer 

formalidade. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

36. Em relação ao poder administrativo de 

polícia, assinale a assertiva correta: 

 

A) A expressão poder de polícia abrange tanto 

ato do Legislativo quanto do Executivo e do 

Judiciário. 
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B) Poder de polícia é a faculdade, de que 

dispõe a administração, para condicionar e 

restringir o uso e gozo de bens, atividades e 

direitos de particulares contrastantes com os 

interesses sociais. 

C) Não estão sujeitos ao poder de polícia as 

atividades próprias das profissões liberais. 

D) São atributos peculiares ao poder de polícia 

a discricionariedade, a supra-legalidade e a 

coercibilidade. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

37. Assinale a opção que registra ato jurídico 

que não é caracterizado como penalidade 

disciplinar aplicável aos servidores 

públicos. 

 

A) Demissão. 

B) Suspensão 

C) Cassação de aposentadoria ou de 

disponibilidade. 

D) Exoneração. 

E) Destituição de cargo em comissão. 

 

38. Quanto a Obrigação Tributária, assinale a 

assertiva incorreta: 

 

A) A obrigação tributária sempre ocorre entre 

pessoas jurídicas. 

B) A obrigação tributária principal sempre 

objetiva o pagamento de quantia pecuniária. 

C) A obrigação tributária acessória pode 

transformar-se em obrigação principal. 

D) A obrigação tributária acessória tem como 

objeto prestações positivas e negativas. 

E) A incapacidade civil não obsta o nascimento 

da obrigação tributária. 

 

39. Em relação aos elementos da Obrigação 

Tributária, assinale a assertiva correta: 

 

A) O elemento causal é a legislação tributária. 

B) Possui como elemento objetivo prestações 

positivas. 

C) O elemento imaterial é o valor pecuniário a 

recolher. 

D) O poder público e o contribuinte/responsável 

constituem seu elemento subjetivo. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 

 

40. Marque a alternativa incorreta: 

 

A) A imunidade tributária é privilégio previsto 

na Constituição, e sempre é ampla e 

indivisível. 

B) A isenção tributária decorre de lei é 

necessita do preenchimento das condições 

previstas para ser concedida. 

 

 

C) Na não-incidência, o fato imponível não é 

abrangido pela lei tributária, ou seja, a lei 

não descreve a hipótese de incidência, não 

ocorrendo a relação jurídica. 

D) A isenção tributária pode ser concedida por 

um ente político quanto a tributos alheios a 

sua competência tributária. 

E) A imunidade tributária não pode ser 

restringida por lei de cada ente político. 

 

______________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 




