EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E RURAL DE TOLEDO
EMDUR
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

ADVOGADO
NOME DO CANDIDATO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 05

MATEMÁTICA

06 a 10

CONHECIMENTOS GERAIS

11 a 20

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21 a 40

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda
de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

local - apesar de que isso significa publicar seus
próprios livros e materiais didáticos.
Desde então, foram publicados quase 1 mil
títulos de livros para crianças em dezenas de idiomas,
de chinayanja na Zâmbia ao khmer no Camboja, do
telugu na Índia ao xitsonga na África do Sul. Sempre
que possível, Wood chama autores, ilustradores e
editoras locais para colaborar com o projeto. Por
causa disso, o Room to Read se tornou "a maior
editora de livros infantis que você já ouviu falar".
Apesar de seu passado como executivo da
Microsoft, Wood ainda não está convencido do
potencial da tecnologia digital em seu trabalho. Em vez
disso, a ONG se concentra em recursos físicos e
algumas vezes literalmente concretos. A Room to Read
construiu 17,5 mil bibliotecas infantis e cerca de 1 mil
escolas.
De novo, as mesmas regras se aplicam. As
bibliotecas têm de seguir alguns padrões. Elas são
frequentemente grandes o suficiente para acomodar
até 40 crianças de uma só vez. "Os livros nas estantes
têm de estar no nível do olho da criança, não podem
estar atrás de vidros, não há armários trancados. Todo
o mobiliário é adaptado ao tamanho das crianças, o
chão também, há pôsteres na parede e mapas do
mundo. Incentivamos as crianças a levar os livros para
casa e acompanhamos semanalmente quantas fazem
isso".

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir.
Executivo abandona Microsoft para criar bibliotecas
infantis
Em algum momento deste ano, uma criança em
algum lugar do mundo em desenvolvimento tornou-se
a beneficiária 'número 10 milhões' do Room to
Read ('Quarto para Ler', em tradução livre), uma
organização sem fins lucrativos fundada há 15 anos
por um alto executivo da Microsoft que abandonou seu
emprego para se dedicar a erradicar o analfabetismo
infantil.
A entidade, que também visa reduzir a
desigualdade de gênero na educação de meninos e
meninas, constrói bibliotecas em localidades pobres.
Não causa surpresa, portanto, a comparação
entre seu fundador, John Wood, e Andrew Carnegie,
magnata americano que se propôs a fazer o mesmo no
século 19.
De certa forma, porém, o Room to Read já
superou seu mentor espiritual, construindo 17,5 mil
bibliotecas contra as 2,5 mil de Carnegie.
Wood alcançou o feito ao combinar a
determinação de Carnegie com o que aprendeu nas
empresas onde trabalhou, como a Microsoft, do
bilionário e também filantropo Bill Gates.
A inspiração para criar o Room to Read nasceu
em 1998, quando o ex-executivo estava de férias no
Nepal, escalando a Cordilheira do Himalaia. "A ideia
surgiu do nada", diz Wood. "Gostaria de poder dizer
que sempre desenvolvi trabalhos filantrópicos, mas a
realidade era que eu me focava em mim mesmo, em
minha carreira, em quanto dinheiro eu tinha na minha
conta bancária".
Wood estava visitando uma escola na cidade
montanhosa de Bahundanda. Havia ali uma biblioteca,
mas apenas poucos livros deixados por antigos
visitantes. Um deles era Finnegan's Wake , de James
Joyce, e um guia Lonely Planet sobre a Mongólia.
Além disso, os livros eram considerados tão
preciosos que permaneciam guardados em um armário
trancado e nunca emprestados às crianças.
Quando Wood deixou o local, o diretor da escola
lhe disse que, se alguma vez ele voltasse, poderia
trazer mais alguns livros. De imediato, ele sabia o que
tinha de fazer. A biblioteca vazia lhe fez lembrar de sua
infância. "Cresci em uma família que amava ler e
sempre deu valor a palavra escrita", diz ele. "Eu
tropecei na causa certa no lugar certo e no tempo
certo".
Um ano mais tarde, ele voltou à mesma escola
com 3 mil livros. A reação das crianças confirmou que
ele estava indo no caminho certo. Wood decidiu
abandonar o emprego na Microsoft para se dedicar em
tempo integral à alfabetização de crianças no Nepal.
Dinesh Shrestha, que até então trabalhava na
erradicação da pólio para uma ONG local, se juntou a
ele. O trabalho de construir bibliotecas no Nepal
começava naquele momento.
Meses depois, outra executiva americana e
amiga de longa data de Wood, Erin Ganju, que
trabalhava no Vietnã, voltou a entrar em contato com
ele. Em seguida, ela também abandonou seu trabalho,
e os três ─ John, Dinesh e Erin ─ tornaram-se
cofundadores da Room to Read, uma organização sem
fins lucrativos que atua em 10 países.
[...]
A Room to Read também adere aos princípios
básicos sobre a forma como as crianças são
educadas. A ONG trabalha no idioma da comunidade
Cargo: ADVOGADO

(Adaptado
de
http://noticias.terra.com.br/educacao/executivoabandona-microsoft-para-construir-bibliotecas-infantis-em-paisespobres,1e55289b2ecb4f6a6e24e86bb295b717ivnp05ty.html)

Questão

01

Com relação ao texto, é CORRETO afirmar:
(A)

O texto traz, com exclusividade, a história de John
Wood, que foi o primeiro executivo a construir
bibliotecas em lugares pobres.

(B)

Infelizmente, o gesto do executivo John Wood, de
construir bibliotecas em lugares pobres não
despertou, em mais ninguém, a mesma iniciativa.

(C) O objetivo principal do executivo John Wood é o
de contribuir para a educação/formação de
crianças de comunidades carentes, por meio do
incentivo à leitura.
(D) O projeto de John Wood contribui para que as
crianças beneficiadas aprendam inglês, uma vez
que essa é a língua utilizada pela ONG em todas
as ações realizadas nas comunidades.
(E)
Questão

O êxito do projeto se deve à utilização da
tecnologia digital em suas ações.
02

Em todas as alternativas abaixo, o “que” é um
pronome relativo que resgata um antecedente,
EXCETO:
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(A)

“Gostaria de poder dizer que sempre desenvolvi
trabalhos filantrópicos [...]”

(B)

“De imediato, ele sabia o que tinha de fazer.”

(C)

“A entidade, que também visa reduzir a
desigualdade de gênero na educação de
meninos e meninas, constrói bibliotecas em
localidades pobres.”

(D)

“[...] uma organização sem fins lucrativos que
atua em 10 países.”

(E)

“[...] o Room to Read se tornou "a maior editora
de livros infantis que você já ouviu falar".

Questão

Questão

Um funcionário de uma fábrica de bicicletas precisa
montar 192 bicicletas por mês.Sabendo que ele já
montou 2/3 dessas bicicletas, assinale a alternativa
que representa a quantidade de bicicletas que ele
ainda precisa montar.

03

Assinale a alternativa em que a concordância verbal
obedece à mesma regra presente no enunciado: “De
novo, as mesmas regras se aplicam.”
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aluga-se apartamento na praia.
Os curiosos queriam se aproximar do incêndio.
Ninguém se lembrou do meu aniversário.
“[...] os três ─ John, Dinesh e Erin ─ tornaram-se
cofundadores da Room to Read [...]”
Precisa-se de motorista com experiência.

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Portanto.
Porque.
Pois.
E também.
Embora.
05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Explicação.
Concessão.
Conclusão.
Adição.
Condição.

Questão

Questão

11

O município de Toledo recebeu seus primeiros
moradores em 1946, colonos oriundos da cidade
gaúcha de São Marcos, mas pertencia ao município de
Foz do Iguaçu. Qual foi o dia e o ano da emancipação
política de Toledo?

06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 1374,00.
R$ 1396,00.
R$ 1443,00.
R$ 1462,00.
R$ 1471,00.

Questão

14 de dezembro de 1951.
14 de dezembro de 1960.
14 de novembro de 1952.
15 de novembro de 1953.
13 de dezembro de 1954.
12

Rio pertencente ao município de Toledo que possui
uma usina hidrelétrica em funcionamento:

07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considere os conjuntos C = {1,2,4,5,7,10} e D =
{1,3,4,5,6,10,14},com base nestas informações assinale
a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

449,10.
455,52.
468,45.
475,44.
482,15.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/

Carla fez um empréstimo comprometendo 22% de seu
salário durante um ano.Sabendo que ela recebe,
mensalmente R$ 1850,00, é correto afirmar que, após
os descontos do empréstimo, resta do salário de Carla
um valor igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10

Ao resolver a expressão (252:18) x (21,8 + 12,16),
obtêm-se um resultado igual a:

MATEMÁTICA
Questão

28%.
36%.
40%.
43%.
45%.

Questão

O conectivo “apesar de” indica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

09

De uma encomenda de 460 salgados que Vanessa
recebeu, ela já fez a quantia de 184 salgados.Com base
nessas informações, é CORRETO afirmar que a
porcentagem de salgados que Vanessa já fez é de:

04

Questão

58biciletas.
64 bicicletas.
69 bicicletas.
75 bicicletas.
81 bicicletas.

Questão

Assinale a alternativa em que o conectivo apresenta o
mesmo valor semântico do conectivo destacado no
trecho: “Apesar de seu passado como executivo da
Microsoft [...]”.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

08

C ∩ D = { 1,4,5,10 }.
CUD={4}.
C U D = { 1,2,3,4,5,7,10,14 }.
C ∩ D = { 2,7 }.
C ∩ D = { 1,5,7,14 }.

Questão

13

Qual dos municípios não faz limite geográfico com o
município de Toledo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cargo: ADVOGADO

Rio Paranapanema.
Rio Marreco.
Rio Toledo.
Rio São Francisco.
Rio Panambi.
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Maripá.
São Pedro do Iguaçu.
Cascavel.
Quatro Pontes.
Rolândia.

Questão

14

(C)

Entre as medidas adotadas para combater a
dengue, a vacina é a melhor opção para
prevenção da doença.

(D)

A realização de curso online para profissionais
de saúde, atualização de plano de contingência,
visitas técnicas de monitoramento são algumas
das medidas para o combate à dengue.
Água parada, clima quente e lixo espalhado
pelas ruas ajudam a proliferar os mosquitos.

É INCORRETO afirmar a respeito do município de
Toledo:
(A)

Toledo ficou conhecida e ganhou destaque com
a tradicional “Festa Nacional do Porco no
Rolete”.

(B)

Toledo é a cidade que possui os maiores
índices de criminalidade do país.

(E)

(C)

É detentor do Prêmio Paraná Ambiental na
modalidade de Gerenciamento de resíduos
sólidos, através do Programa Lixo Útil / Câmbio
Verde.

Questão

(D)

(E)

Questão

Assinale a opção CORRETA:
I.

Toledo possui todos os selos da EMBRATUR
que o credenciam como Município com
potencialidade para o desenvolvimento turístico.

A organização pública significa o mesmo
que administração pública.

II.

A atividade econômica inicial foi a extração da
madeira para atender os mercados da Argentina
e Uruguai.

A organização da administração pública
brasileira é dividida em duas partes:
administração direta e a indireta.

III.

A organização indireta é formada por
serviços que estão integrados à
Presidência da República, ministérios,
governos estaduais, prefeituras, câmaras
legislativas e ao judiciário federal e
estadual.

IV.

A organização direta é composta por
entidades jurídicas próprias, criadas, ou
autorizadas por lei: autarquias, fundações
públicas, empresas públicas e sociedade
de economia mista.

V.

A
organização
pública
é
muito
importante para a administração do país.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente as alternativas I e II estão corretas.
Somente as alternativas I, III e V estão corretas.
Somente as alternativas III e IV estão corretas.
Somente as alternativas I, II e V estão corretas.
Somente as alternativas II e V estão corretas.

15

Vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e
defensor da investigação a respeito do recebimento de
propina na Campanha Eleitoral da presidente Dilma
Roussef:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

18

Helder Barbalho.
Joaquim Barbosa.
Edinho Silva.
Nelson Barbosa.
Gilmar Ferreira Mendes.
16

É CORRETO afirmar, a respeito do termo “superávit
primário”:
(A)

É o dinheiro arrecadado pelo governo através
do pagamento de impostos.

(B)

É o dinheiro que vem de empréstimos
realizados pelo governo dos países ricos.

(C)

É o dinheiro que falta nas contas do governo,
após
pagar
despesas
com
pessoal,
investimentos em educação e saúde, por
exemplo.

Questão

19

Assinale a opção INCORRETA quanto
envolvendo os refugiados de guerra:

à

crise

(A)

Os refugiados de guerra fogem dos conflitos, da
violência e da perseguição.

(D)

É o dinheiro que sobra nas contas do governo
depois de pagar despesas.

(B)

O Brasil é o país que menos concedeu asilo
político a refugiados sírios na América Latina.

(E)

É o resultado de anos de aquecimento da
economia,
arrecadação
alta
e
baixo
desemprego.

(C)

Muitos fugiram de países arrasados pela guerra,
como Síria, Afeganistão, Sudão, e Iraque.

(D)

Pedir asilo é um direito humano, uma parte
essencial dos acordos internacionais sobre
refugiados, que quase todos os governos
assinaram depois da II Guerra Mundial.

(E)

O mundo enfrenta a pior crise de refugiados
desde a II Guerra Mundial.

Questão

17

A dengue é uma doença causada pela picada do
mosquito Aedes aegypti e vem causando mortes em
vários estados do país. Desse modo é INCORRETO
afirmar:
(A)

(B)

O ano de 2015 já possui o maior índice anual de
mortes desde que a doença começou a ser
monitorada.

Questão

É CORRETO afirmar a respeito dos problemas
ambientais envolvendo a falta de água no Brasil:

A região Sudeste concentra 68,5% dos óbitos
do país.

Cargo: ADVOGADO

20

I.
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O governo estadual não pode ser
responsabilizado pela crise da água,

porque não tinha como prever essa
situação.

(C)

É privativo de brasileiro nato o cargo de oficial
das Forças Armadas.

II.

Os ambientalistas têm alertado sobre a
água doce ser um recurso escasso em
nosso planeta.

(D)

III.

Os especialistas apontam os cidadãos
como culpados pela crise da água no
Brasil, principalmente na região sudeste.

Aos portugueses, desde que com residência por
um ano ininterrupto no Brasil e idoneidade
moral, serão atribuídos os direitos inerentes ao
brasileiro, salvo os casos previstos nesta
Constituição.

(E)

É privativo de brasileiro nato o cargo de
Presidente da República.

IV.

V.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão

A gestão da água feita como se os
recursos
fossem
inesgotáveis,
a
aproximação entre oferta e demanda
revelou fragilidades quando a situação da
escassez se acentuou.

Sobre os Direitos Políticos é CORRETO afirmar que:

A
crise
atual
exige
união
e
compartilhamento de responsabilidades
com respostas sistêmicas, com metas e
ações de curto, médio e longo prazo.
As alternativas II, IV e V estão corretas.
As alternativas I e II estão corretas.
As alternativas I e III estão corretas.
As alternativas I, II e IV estão corretas.
As alternativas IV e V estão corretas.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão

Questão

(D)
(E)

Questão

Soberania.
Pluralismo Político.
Promover o bem de todos.
Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Concessão de asilo político.
22

Transporte e assistência à maternidade.
Saúde e o devido processo legal.
Educação e o acesso aos meios de
comunicação.
Trabalho e indenização por dano moral.
Devido processo legal e indenização por dano
moral.

(B)

É considerado brasileiro nato aquele que,
nascido no estrangeiro, não estando nenhum
dos genitores a serviço da Brasil, desde que
venha residir no Brasil, a qualquer tempo e,
depois de atingida a maioridade, opte pela
nacionalidade brasileira.

Cargo: ADVOGADO

São inelegíveis
analfabetos.

(C)

O alistamento eleitoral é facultativo para os
analfabetos.

(D)

É vedada a perda dos direitos políticos que
podem ser suspensos ou caçados.

(E)

É condição de elegibilidade a idade mínima de
21 (vinte e um ) anos para o cargo de vereador.

apenas

e

unicamente

os

25

(A)

Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da
lei brasileira, quando admitida, se inicia 4
(quatro) meses depois de, oficialmente,
publicada.

(B)

As correções a texto de lei já em vigor
consideram-se lei nova.

(C)

Salvo disposição em contrário, a lei começa a
vigorar, em todo o país, quarenta dias depois
de, oficialmente, publicada.

(D)

A lei revogada se restaura, por ter a lei
revogadora perdido a vigência.

(E)

Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da
lei brasileira, quando admitida, se inicia 6 (seis)
meses depois de, oficialmente, publicada.
26

Sobre a interpretação das normas jurídicas
ordenamento brasileiro, é CORRETO afirmar:

A respeito da nacionalidade, conforme o disposto na
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
INCORRETA.
Segundo entendimento jurisprudêncial do
Superior Tribunal Federal, não impede a
extradição a circunstância de ser o extraditado
casado com brasileira ou ter filho brasileiro.

(B)

Questão

23

(A)

É condição de elegibilidade a idade mínima de
30 (trinta) ano para o cargo de Deputado
Federal.

A respeito da vigência da lei brasileira assinale a
alternativa CORRETA:

Qual das alternativas abaixo corresponde a dois dos
direitos sociais elencado na Constituição Federal de
1988.
(A)
(B)
(C)

(A)

Questão

21

De acordo com o disposto na Constituição Federal do
Brasil, NÃO corresponde a um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24
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do

(A)

Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum.

(B)

Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso,
de acordo com a equidade, a analogia, e os
costumes.

(C)

Pode se eximir de cumprir a lei, quem alegue
que não a conhece, desde que comprove.

(D)

A lei posterior somente revoga a anterior
quando expressamente o declare.

(E)
Questão

Lei geral revoga lei especial.

Questão

A respeito da pessoa jurídica, é CORRETO afirmar que:

27

Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

30

Presidente da República.
Mesa da Câmara dos Deputados.
Conselho Estadual da Ordem dos Advogados.
Confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional.
Mesa do Senado Federal

(A)

A pessoa jurídica não possui qualquer dos
direitos da personalidade.

(B)

A pessoa jurídica não pode sofrer dano moral.

(C)

As associações públicas não são consideradas
pessoas jurídicas de direito público.

(D)

Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a
proteção dos direitos da personalidade.

(E)

Não aplica-se qualquer proteção referente aos
direito da personalidade quando se tratar de
pessoa jurídica.

28

Com base no ordenamento jurídico brasileiro,
tratando-se de Direito Penal, assinale a alternativa
CORRETA.
Questão

31

(A)

Salvo disposição em contrário, pune-se a
tentativa com a pena correspondente ao crime
consumado, diminuída de dois terços a metade.

(B)

Não importa para diminuição da pena do crime
tentado o inter criminis percorrido pelo agente,
não sendo relevante para a dosimetria da pena,
o quão distante, ou próximo o agente ficou da
consumação do delito.

(A)

Os ébrios habituais e os pródigos.

(B)

Os que, mesmo transitoriamente, não puderem
exprimir sua vontade e os maiores de dezesseis
anos, mas menores de dezoito anos.

A pena da tentativa é a pena correspondente ao
crime consumado, diminuída de um a dois
terços.

(C)

Os menores de dezesseis anos e os pródigos.

(D)

Os que, por enfermidade ou deficiência mental,
não tiverem o necessário discernimento para a
prática desses atos e os que, mesmo por causa
transitória, não puderem exprimir sua vontade.

(E)

Os ausentes e os menores de dezoito anos e
maiores de dezesseis anos.

(C)

(D)

Tentativa é, quando iniciada a execução, o
delito não se consuma em razão do agente
desistir da prática do delito.

(E)

Para ser punida a tentativa, ela tem que estar
expressa no tipo penal que descreve o delito,
em obediência ao princípio da legalidade.

Questão

São absolutamente incapazes, de acordo com o
Código Civil:

Questão

A respeito do instituto da
INCORRETO afirmar que:

29

A respeito dos institutos penais do arrependimento
eficaz e da desistência voluntária, é INCORRETO
afirmar que:
(A)

Tanto no arrependimento eficaz quanto na
desistência voluntária, o agente responde
apenas pelos atos já praticados.

(B)

É
requisito
para
a
configuração
do
arrependimento eficaz que o crime tenha sido
cometido sem violência ou grave ameaça.

(C)

Configura-se arrependimento eficaz quando o
agente, voluntariamente, após ter executado o
crime, impede que o resultado se produza.

(D)

A desistência voluntária ocorre quando o
agente, voluntariamente, desiste de prosseguir
na execução do delito antes pretendido.

(E)

Configura a figura da desistência voluntária se o
agente desiste de praticar o crime em razão de
ouvir sua mãe falando para ele não cometê-lo,
mesmo sua mãe não tendo tomado qualquer
ação que o impediria de praticar o crime.

32

morte

presumida é

(A)

Pode ser decretada morte presumida, sem
decretação de ausência, se for extremamente
provável a morte de quem estava em perigo de
vida.

(B)

Pode ser decretada a morte presumida, sem
decretação
de
ausência,
se
alguém,
desaparecido em campanha ou feito prisioneiro,
não for encontrado até 5 (cinco) anos após o
término da guerra.

(C)

Pode-se requerer a sucessão definitiva,
provando-se que o ausente conta com oitenta
anos de idade, e que de cinco datam as últimas
notícias dele.

(D)

Os imóveis do ausente só se poderão alienar,
não sendo por desapropriação, ou hipotecar,
quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína.

(E)

Pode-se requerer a sucessão definitiva,
provando-se que o ausente conta com setenta e
cinco anos de idade, e que de cinco datam as
últimas notícias dele.

Questão

33

A respeito das normas gerais que
Administração
Pública
assinale
a
INCORRETA.
Cargo: ADVOGADO
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tratam da
alternativa

(A)

cessam, em virtude dela, a execução e os
efeitos penais da sentença condenatória.

O princípio da eficiência não é um dos princípios
que regem a Administração Pública, que está
expresso no caput do art. 37 da Constituição
Federal.

(B)

Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros e também aos
estrangeiros, na forma da lei.

(C)

O prazo de validade do concurso público será
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período.

(D)

Não há crime sem lei anterior que o defina.

(E)

Não há pena sem prévia cominação legal.

Questão

(D)

A moralidade é um dos princípios que regem a
Administração Pública.

(E)

A publicidade é um dos princípios que regem a
Administração Pública.

Questão

Sobre o instituto da responsabilidade civil é CORRETO
afirmar que:

(B)
(C)
(D)
(E)
Questão

Direito Tributário, financeiro,
econômico e urbanístico.
Trânsito e transporte.
Desapropriação.
Serviço postal.
Legislar sobre direito penal.

Os incapazes respondem pelos prejuízos que
causarem, se as pessoas por eles responsáveis
não tiverem obrigação de fazê-lo ou não
dispuserem de meios suficientes.

(B)

São responsáveis pela reparação civil, os pais,
pelos filhos menores, mesmo que não estejam
sob sua autoridade ou companhia.

(C)

Nunca haverá responsabilidade civil sem culpa,
pois isso configuraria Direito Penal do Inimigo.

(D)

Mesmo se o dano for causado por culpa da
vítima, o dono ou detentor de animal terá que
ressarcir o lesado.

(E)

Em todos os casos os pais serão responsáveis
pela reparação civil decorrente de ação de seus
filhos até que estes completem a idade de 21
(vinte e um ) anos.

previdenciário,

35

A respeito do servidor público, no exercício de
mandato eletivo, é CORRETO afirmar:
(A)

Tratando-se de mandato eletivo municipal, ficará
afastado de seu cargo, emprego ou função.

(B)

Investido no cargo de prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, devendo passar a
perceber o subsídio referente ao cargo de
prefeito, não podendo optar pelo subsídio do
cargo, emprego ou função que ocupava.

(C)

Investido no cargo de vereador, será afastado
do cargo, emprego ou função, mesmo que haja
compatibilidade de horário.

(D)

Para efeito de benefício previdenciário, no caso
de afastamento, os valores serão determinados
como se no exercício tivesse.

(E)

(A)

34

É competência concorrente entre a União e os Estados
para legislar sobre:
(A)

Questão

38

A respeito da capacidade processual em direito civil,
assinale a alternativa CORRETA.

Para efeito de benefício previdenciário, no caso
de afastamento, os valores serão determinados
como se o servidor público estivesse em licença
não remunerada.

(A)

O cônjuge casado em regime de comunhão
universal de bens necessitará da anuência do
outro cônjuge para propor qualquer tipo de
ação.

(B)

O
cônjuge
somente
necessitará
do
consentimento do outro para propor ações que
versem sobre direitos reais imobiliários.

(C)

A autorização do outro cônjuge nunca poderá
ser suprida judicialmente.

(D)

O Estado-membro será representado em juízo
pelo Governador.

(E)

O município somente poderá ser representado
pelo seu procurador.

Questão
Questão

37

39

36

A respeito da Ação Popular, é INCORRETO afirmar:
A respeito da vigência da lei penal no tempo, assinale
a alternativa INCORRETA:
(A)

(B)

(C)

(A)

Qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular.

(B)

Qualquer pessoa é parte legítima para propor
ação popular.

A lei posterior mais benéfica sempre se aplica a
fatos anteriores a sua vigência, quando for mais
favorável ao agente, mesmo que tais fatos
tenham
sido
decididos
por
sentença
condenatória transitada em julgado.

(C)

Salvo provada má-fé, o autor da ação popular
fica isento de custas judiciais e do ônus da
sucumbência.

(D)

Embora ninguém possa ser punido por fato que
lei posterior deixe de considerar crime, não

(E)

Pode ser proposta ação popular, visando a
anular ato lesivo ao patrimônio público.
Pode ser proposta ação popular, visando anular
ato lesivo ao meio ambiente.

A lei excepcional, embora cessadas as
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao
fato praticado durante sua vigência.

Cargo: ADVOGADO
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Questão

40

É legitimado para propor o mandado de segurança
coletivo:
(A)
(B)
(C)
(D)

Mesa da Câmara dos Deputados.
Mesa do Congresso Nacional.
Presidente da República.
Associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em
defesa dos interesses de seus membros ou
associados.
Assembléia Legislativa Estadual.

(E)

RASCUNHO

Destaque Aqui

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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