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CCAARRGGOO::  AADDVVOOGGAADDOO  

  
Texto I para responder às questões de 01 a 05. 

 
Da terra aos telhados 

 

Uma tendência mundial, as hortas urbanas – em rios, paredes e tetos – estão aproximando as cidades das plantações. 
 

Vai ser difícil comer em 2050. Seremos 9 bilhões de pessoas lutando por pastos e fazendas que não 
conseguem alimentar direito nem 7 bilhões, nossa população hoje. A resolução para este problema é simples: 
aproximar a fonte da comida dos compradores e utilizar novos espaços para plantar. 

Um grupo de agricultores de São Paulo aceitou este desafio. Cláudia Visoni faz parte do time, que está 
começando a mudar o jeito que os paulistanos lidam com a comida. A iniciativa é nova: começou no meio deste 
ano, com uma pequena horta no bairro da Vila Madalena. Mas já cresceu para outra plantação, localizada na 
Avenida Paulista. Para Cláudia, “plantar no espaço urbano significa eliminar a embalagem e o transporte, duas 
coisas que causam enorme impacto ambiental.” 

As iniciativas, humildes em tamanho, mas carregadas de significado, reproduzem uma tendência mundial, 
muito bem representada pela cidade de Nova York. A metrópole mais movimentada do mundo chegou ao ponto 
de ter empresas que investem nas plantações urbanas e orgânicas. A Bright Farms teve a sacada de plantar perto 
de supermercados, ajudando a diminuir o caminho percorrido pela comida e economizando o dinheiro dos 
administradores. Outras duas, a Brooklyn Grange e a Gotham Green, vivem de hortas e estufas espalhadas pelo 
topo dos prédios do Brooklyn. E a coisa está crescendo: a Brooklyn Grange, que possuía 4 km² de hortas, inaugurou 
no começo deste ano outro espaço verde, com 6 km². Enquanto a Bright Farms deve inaugurar a maior horta 
urbana do mundo no ano que vem, com nada menos que 9 km² de produção verde. 

Acha impressionante? O mexicano Fernando Ortiz acha que é pouco. “Quando converso com meus amigos 
que plantam nos tetos de Nova York, sempre provoco: eu tenho quatro vezes mais trabalho do que vocês.” E é 
verdade: o arquiteto acredita que os tetos não são suficientes e que devemos plantar também nas paredes. É isso 
que ele faz na Cidade do México. “Nova York consegue solucionar parte do problema, mas, para realmente 
transformar o cenário, precisamos usar todas as superfícies. E não apenas as exteriores, mas também as paredes 
de dentro, das salas, dos banheiros.”           (Superinteressante, dezembro de 2012.) 

 
01 
A tese defendida nesse texto está corretamente indicada em 
A) O impacto ambiental causado pela industrialização deve ser eliminado gradativamente. 
B) As hortas urbanas constituem uma possível contribuição para suprir uma necessidade básica humana. 
C) As hortas urbanas constituem uma ameaça ao homem do campo à medida que eliminam sua fonte de renda.  
D) Os métodos de produção de alimento predominantes atualmente serão a única fonte de alimentação no futuro.  
E) Os grandes centros urbanos proporcionam opções variadas de sustentabilidade, diferente do que ocorre no campo.  

 
02 
Assinale a reescrita do trecho “Um grupo de agricultores de São Paulo aceitou este desafio.” (2º§) que tem 
preservados o sentido e a correção de acordo com a norma padrão da língua.  
A) Agricultores de São Paulo aceita o desafio. 
B) O grupo de agricultores de São Paulo aceitam este desafio. 
C) Aceita-se o desafio de um grupo de agricultores de São Paulo. 
D) Um grupo de agricultores de São Paulo aceitaram este desafio. 
E) Em São Paulo, o desafio foi aceito para um grupo de agricultores. 

 
03 
Os termos em destaque têm sua relação semântica corretamente identificada em 
A) “… lutando por pastos e fazendas…” (1º§) / afirmação 
B) “Mas já cresceu para outra plantação,…” (2º§) / temporalidade 
C) “Para Cláudia, ‘plantar no espaço urbano…’” (2º§) / finalidade 
D) “… humildes em tamanho, mas carregadas de significado,…” (3º§) / acréscimo 
E) “Quando converso com meus amigos que plantam nos tetos…” (4º§) / conformidade 
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04 
Em “... aproximar a fonte da comida...” (1º§), o termo em destaque possui a mesma função sintática que o 
destacado em 
A) “A iniciativa é nova”       D) “investem nas plantações urbanas” 

B) “vivem de hortas e estufas”      E) “reproduzem uma tendência mundial” 

C) “Cláudia Vioni faz parte do time” 

 
05 
O uso de aspas indica transcrição de citações nos 2º e 4º parágrafos que conferem ao texto 
A) exposição de ideias excludentes, ainda que de acordo com o conteúdo textual. 
B) um caráter subjetivo em que prevalece a opinião dos especialistas sobre os fatos comprovados. 
C) maior credibilidade, considerando que constituem argumento de autoridade pertinente ao texto. 
D) característica de texto científico, já que indicam o uso de uma linguagem técnica, específica da área do 

conhecimento referente ao assunto exposto. 
E) acréscimo de informações que apenas confirmam o exposto anteriormente, podendo ser retiradas sem que haja 

qualquer prejuízo ou alteração do conteúdo apresentado. 

 
Texto II para responder às questões 06 e 07. 
 

 
(Português – Literatura, Gramática, Produção de Texto. Leila Lauar Sarmento, Douglas Tufano. Ed. Moderna. Vol. 2. p. 317.) 

 
06 
No último quadrinho, a expressão de Mafalda, personagem que ouve as considerações, indica 
A) desprezo pela fala da personagem. 
B) aborrecimento diante do assunto tratado. 
C) indignação para com a personagem que fala. 
D) indiferença, pois o assunto tratado não é de seu interesse.  
E) perplexidade diante da exposição confusa feita pela personagem. 

 
07 
A exposição da personagem é baseada em 
A) narração de fatos do cotidiano. 
B) sua própria opinião e construção de teses hipotéticas. 
C) argumentos convincentes que se apoiam em dados científicos. 
D) comprovação de argumentos através de exemplos adequados da realidade. 
E) um diálogo dinâmico que direciona uma conclusão clara no último quadrinho. 

 
Texto III para responder às questões de 08 a 10. 
 

  
(Luis Fernando Veríssimo – As cobras.) 
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08 
A palavra “isso”, grifada no último balão, tem com referente o(a) 
A) preocupação com a nova geração. 
B) afastamento cultural de diferentes gerações. 
C) opinião da personagem sobre a nova geração. 
D) desentendimento entre as duas personagens.  
E) dúvida demonstrada através da expressão “sei não”. 

 
09 
Ao substituir a expressão “no fundo” por “no futuro”, a coerência textual será mantida com a 

A) exclusão do advérbio de negação. 
B) substituição da forma verbal “é” por “será”.  
C) exclusão do advérbio de intensidade “muito”. 
D) substituição da forma verbal “não é” por “não era”. 
E) substituição da expressão “não é” por “ainda será”. 

 
10 
A partir do diálogo estabelecido pelas personagens é possível inferir que o autor da tirinha 
A) faz uma crítica à atual geração. 
B) tem uma visão otimista do futuro. 
C) estabelece uma relação de oposição entre as gerações citadas. 
D) produz efeito de humor a partir de questões referentes à ética. 
E) expõe aspectos negativos e positivos referentes à nova geração. 

  

RRAACCIIOOCCÍÍNNIIOO  LLÓÓGGIICCOO  
 

11 
Para chegar a certo cômodo da casa, uma pessoa dispõe de um chaveiro com 5 chaves distintas e deverá testá-
las para abrir as 2 portas. Qual a probabilidade de que a pessoa consiga abrir as 2 portas, ambas na primeira 
tentativa, descartando, ao tentar abrir a segunda porta, a chave que abriu a primeira? 
A) 2%.   B) 4%.   C) 5%.   D) 8%.   E) 10%. 

 
12 
Numa casa há 6 banheiros, sendo que 4 possuem banheira de hidromassagem. De quantas maneiras uma pessoa 
pode tomar 3 banhos em banheiros diferentes, não importando a ordem, mas usando a hidromassagem pelo 
menos uma vez? 
A) 16.   B) 18.   C) 20.   D) 24.   E) 36. 

 
13 
Marta, Mara, Maria e Márcia são alunas de um mesmo curso e duas delas são irmãs. Considere que: 

•� Marta nasceu dois anos antes de Maria e um ano depois de Márcia; 

•� Márcia nasceu um ano depois de Mara. 

Se a mais nova e a mais velha são irmãs, então elas são, respectivamente, 
A) Maria e Mara.       D) Márcia e Mara.  
B) Maria e Marta.      E) Marta e Márcia. 
C) Marta e Maria. 

 
14 
Sejam os sistemas de equações: 
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O valor de k para que esses sistemas tenham soluções iguais é 
A) – 4.   B) – 2.   C) 2.   D) 3.   E) 4. 
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15 
O inverso de um número natural somado com o dobro de seu antecessor e 3/4 de seu sucessor é igual a 10. O 
número em questão é 
A) 2.   B) 3.   C) 4.   D) 5.   E) 6. 
 

16 
Marcela escreveu a seguinte frase no seu diário: “Já se passaram o dobro dos dias que faltam para terminar o 
ano.” Sabe-se que o ano em questão foi bissexto e o dia em que a frase foi escrita foi considerado como dia que 
faltava para terminar o ano, então tal frase foi escrita no dia 
A) 31 de agosto.      D) 29 de setembro.   
B) 03 de outubro.      E) 01 de setembro. 
C) 01 de outubro.  
 

17 
Um objeto de massa a e volume b apresenta densidade igual a 0,992g/cm3. Sendo a e b números consecutivos, 
então multiplicando-se os valores de a e b obtém-se  
A) 10.920.  B) 12.300.  C) 15.500.  D) 16.770.  E) 19.740. 
 

18 
Aline praticou natação durante um certo período. Ela se lembra que começou numa quinta-feira e manteve uma 
rotina de nadar dia sim, dia não. Considerando que o número de dias que ela praticou o esporte foi 366, então 
em qual dia da semana ela nadou pela última vez no período considerado?  
A) sábado.  B) domingo.  C) terça-feira.  D) quarta-feira.  E) segunda-feira. 
 

19 
Devido à falta de energia elétrica, Natália decidiu subir os 14 lances de escada que a leva até o seu apartamento 
localizado no último andar do prédio em que mora, os quais totalizam 269 degraus, sendo que o último lance 
tem 3 degraus a mais que os outros. Se, ao chegar no antepenúltimo andar, a energia elétrica voltar e Natália 
pegar o elevador, quantos degraus ela deixará de subir a pé?  
A) 38.   B) 39.   C) 40.   D) 41.   E) 44. 
 

20 
Numa gaveta encontram-se 6 canetas: 3 azuis e 3 vermelhas. Sabe-se que 2 dessas canetas – uma azul e uma 
vermelha – não possuem carga. Ao retirar 2 canetas de cores diferentes, aleatória e simultaneamente, a 
probabilidade de que ambas tenham carga é de  
A) 1/3.   B) 2/3.   C) 2/9.   D) 4/9.   E) 5/6. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

21 
Em 5 de maio de 2011, a família homoafetiva passou a ser oficialmente reconhecida no Brasil com a garantia do 
direito à união estável. Esta decisão partiu do(a) 
A) Congresso Nacional.       D) Supremo Tribunal Federal. 
B) Câmara dos Deputados.      E) Superior Tribunal de Justiça. 
C) Presidente da República. 

 
22 
De acordo com o novo Código Florestal do Brasil, a Reserva Legal (RL) é  
A)  região para preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ambiental e beleza cênica. 
B)  região de posse e domínio públicos, reservada para proteção do habitat de animais de espécies nativas. 
C)  área rigorosamente protegida, como margens de rios, encostas, nascentes, topos de morros e restingas. 
D) área onde a ocupação e a exploração são controladas, com ocupação humana, formadas por terras públicas ou 

privadas. 
E) porcentagem de matas nativas de cada propriedade rural que deve ser mantida para preservar o meio ambiente, 

a fauna e a flora. 
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23 
Nas últimas décadas, o Brasil viveu um intenso e acelerado processo de urbanização, industrialização e crescimento 
econômico. Este fato influenciou vários setores da sociedade, determinando diversos cenários inéditos. Na área de 
saúde, é correto afirmar que 
I.� as principais causas de óbito são as doenças não transmissíveis. 
II.� o número de mortes por doenças infecciosas está em queda no país. 
III.�o país tem baixos índices de morte por causas externas (homicídios e acidentes de trânsito).  
IV.�várias doenças, como Chagas e Esquistossomose, foram erradicadas nos últimos anos no país. 
Estão corretas apenas as afirmativas  
A) I e II.   B) I e III.  C) I e IV.  D) II e IV.  E) III e IV. 

 
24 
“Acordo global que objetiva reduzir a emissão de gases do efeito estufa, o Protocolo de ______________ foi 
______________ por dificuldades para acertar como ele deveria prosseguir nos próximos anos.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Kyoto / extinto      D) Montreal / cancelado 
B) Kyoto / prorrogado      E) Manchester / ratificado 
C) Montreal / retificado 

 
25 
Analisando o gráfico a seguir, retirado do Mapa da Violência no Brasil 2013, é correto afirmar que 

 

A) nos últimos 30 anos, a violência progredia linearmente no Brasil ano a ano. 

B) está aumentando o número de mortes na população geral por armas de fogo. 

C) as crianças são as maiores vítimas de armas de fogo no Brasil nas últimas três décadas. 

D) no período da ditadura militar, matava-se mais por arma de fogo do que nos dias atuais. 

E) o número de jovens assassinados por armas de fogo é superior às demais faixas etárias. 

 

26 
“Os casos mais recentes foram em Raposa Serra do Sol (RR), em 2009, em Caramuru-Catarina Paraguaçu (BA), 

em 2012, e na TI Marãiwatsédé (MT), em 2013. Além disso, no Mato Grosso do Sul, a tensão recente tem gerado 

também vários conflitos.” A afirmativa anterior refere-se 

A) às disputas de terras entre índios e fazendeiros no Brasil. 

B) à readequação das reservas, segundo o novo Código Florestal. 

C) ao combate entre meeiros e posseiros pelo domínio de terras. 

D) à desapropriação de terras improdutivas para Reforma Agrária. 

E) à invasão do Movimento dos Sem Terra (MST) em terras do governo. 
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27 
A histórica frase “É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade” é atribuída a 

Neil Armstrong, que faleceu aos 82 anos, em agosto de 2012. Tal frase descrevia o feito de ser o 

A) autor da primeira canção pacificadora de sucesso. 
B) mentor do movimento de independência dos EUA. 
C) piloto que atirou as bombas atômicas sobre o Japão. 
D) primeiro homem – astronauta – a pisar em solo lunar. 
E) primeiro ministro britânico a declarar o fim da II Guerra. 
 

Leia o texto para responder às questões de 28 a 30 que tratam do tema específico. 
 

“Desde 1940, quando a legislação brasileira estipulou a maioridade penal, qualquer jovem com idade inferior 
a 18 anos é considerado ‘incapaz’. Em outras palavras, o Estado entende que ele não tem condições de fazer as 
próprias escolhas nem de assumir as consequências de seus atos. É esse o conceito que tem praticamente 
assegurado a impunidade a adolescentes criminosos que cometem atos bárbaros e que estimula o crime 

organizado a recrutar cada vez mais crianças para suas fileiras. Mas será que um jovem de 16 anos, em 2013, tem o 
mesmo amadurecimento e acesso à informação que tinha um adolescente da mesma idade em 1940?” 

(Revista IstoÉ. Edição 2267, 01/05/2013. p. 67) 
 

28 
O que a legislação brasileira permite a um jovem com idade inferior a 18 anos? 

A) Votar nas eleições, a partir dos 16 de anos. 
B) Tomar bebidas alcoólicas, a partir dos 16 anos. 

C) Instituir matrimônio sem a autorização dos pais. 
D) Fumar cigarros lícitos, a partir dos 16 anos de idade. 
E) Dirigir veículos motorizados de duas rodas, a partir dos 16 anos. 

 

29 
Crimes e contravenções cometidos por menores de 18 anos são considerados “atos infracionais”, podendo ser 

punidos com medidas socioeducativas, inclusive com a privação de liberdade por, no máximo, 

A) um ano.  B) um mês.  C) três anos.  D) cinco anos.  E) seis meses. 

 

30 
No que diz respeito aos menores infratores no Brasil, analise. 

I.� Adulto condenado por corrupção de menores pode ter pena de 1 a 4 anos de reclusão. 
II.� Menores podem ficar reclusos em sistema de internação somente até os 21 anos. 

III.�Menores podem ser reclusos em penitenciárias desde que fiquem separados dos adultos. 
IV.�Todos os menores infratores podem ficar reclusos, desde que recebam acomodações individuais.  
Estão corretas apenas as alternativas 

A) I e II.   B) I e III.  C) I e IV.  D) II e IV.  E) III e IV.  

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

31 
Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

A)  A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

B) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.  

C) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário uma indenização ulterior, se houver dano. 

D) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou 
dos filhos brasileiros, mesmo que lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. 

E) A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição.  
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32 
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre 

A) trânsito.        D) propaganda comercial. 
B) orçamento.         E) sistemas de consórcios. 
C) seguridade social.  

 

33 
Mévio conduzia seu veículo automotor pela via pública quando se envolveu num acidente automobilístico 

causado por Tício, o que causou diversos danos físicos em Mévio. Caso este último resolva buscar reparação dos 

danos, de acordo com o Código Civil, a pretensão de reparação civil em referida hipótese prescreverá em 

A) 1 ano.  B) 2 anos.  C) 3 anos.  D) 4 anos.  E) 5 anos.  

 

34 
Sobre o tratamento que o Código Civil dá ao regime de bens entre os cônjuges, marque a alternativa INCORRETA. 

A) João e Maria se casaram no dia 20/5/2013. O regime de bens do casamento começa desde a referida data. 

B) João e Maria se casaram, mas, para tanto, dependeram de suprimento judicial. Em tal caso, é obrigatório o 
regime de separação de bens. 

C) João e Maria são casados, sem que haja convenção quanto ao regime de bens. Portanto, a regra é a de que o 
regime deve ser o da comunhão parcial. 

D)  João e Maria, em escrito particular, fizeram pacto antenupcial quanto ao regime de bens do casamento. Em tal 
caso, o pacto é nulo. Do mesmo modo, seria nulo, se o pacto fosse feito através de escritura pública e não 
sobreviesse o casamento.  

E) João e Maria são casados desde o ano de 2006 e desejam alterar o regime de bens. Para a alteração será 
necessário pedido motivado e autorização judicial, devendo ser apurada a procedência das razões invocadas. De 
qualquer modo, ficam ressalvados os direitos de terceiros. 

 

35 
De acordo com a doutrina, nos atos administrativos discricionários, a discricionariedade encontra-se presente, 

de regra, nos elementos 

A) motivo e objeto.       D) motivo e sujeito competente. 
B) sujeito competente e forma.     E) forma e finalidade em sentido estrito. 
C) sujeito competente e objeto. 

 

36 
De acordo com a Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitação e contratos, é INEXIGÍVEL a licitação 

A) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

B) para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

C) na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. 

D) para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. 

E) na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação 
de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. 

 

37 
Na Justiça do Trabalho, dos despachos que denegarem a interposição de recursos, é (são) cabível(is) 

A) embargos, no prazo de 15 dias.     D) recurso ordinário, no prazo de 15 dias. 
B) recurso ordinário, no prazo de 8 dias.    E) agravo de instrumento, no prazo de 8 dias. 
C) agravo de petição, no prazo de 8 dias. 






CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  ––  CCOOMMPPAANNHHIIAA  DDEE  MMEELLHHOORRAAMMEENNTTOOSS  EE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  UURRBBAANNOO  DDEE  GGUUAARRAAPPAARRII  ––  CCOODDEEGG    

ADVOGADO (01-M) 

Prova aplicada em 07/07/20 a partir do dia 08/07/2013 

38 
Acerca do processo legislativo, analise as afirmativas. 
I.� A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, das Assembleias 

Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus 
membros. 

II.� Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos Poderes. 
III.�As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) I e II, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 

 
39 
Acerca das disposições da Lei Orgânica aplicáveis ao servidor público com exercício de mandato eletivo, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
A)  Tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.                               
B) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no 

exercício estivesse. 
C) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 

para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
D) Investido no mandato de Prefeito, será facultado o afastamento do cargo, emprego ou função, ou a cumulação 

dos cargos, desde que haja compatibilidade de horário e que o acúmulo dos vencimentos não ultrapasse o teto 
legal. 

E) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será afastado 
do cargo, emprego ou função. 

 
40 
De acordo com as normas da Lei Orgânica disciplinadoras da Organização da Administração Municipal, analise as 
afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     )�O Plano Diretor é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos voltados à coordenação da 

ação planejada da administração municipal. 
(     )�Sistema de Planejamento, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvi-

mento e de expansão urbana, observado o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil. 
(     )�Será assegurada, pela participação em órgão componente do Sistema de Planejamento, a cooperação de 

associações representativas, legalmente organizadas, com o planejamento municipal. 
(     )�A delimitação da zona urbana constará do Plano Diretor. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F  B) F, F, V, V  C) F, V, V, F  D) F, V, F, V  E) V, F, V, F 

  






 

INSTRUÇÕES 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 

em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphones, receptor, gravador, calculadora, máquina fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio digital etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 

absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao 

sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o 

fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma 
única resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 

Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 

Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material 

esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de 

sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas 

no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do 

local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 

deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e 

pelo coordenador da unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no 

site www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia útil subsequente ao da realização da prova escrita. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá 

de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição 
de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à 

CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso 

Público. 

 







