
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de 
Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/12/2015, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI, de 25/09/2015 e suas Retificações. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 13 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ADVOGADO 



 

 

 

  

PARTE I - ADVOGADO 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
01 - Para assegurar a efetividade do direito ao meio 
ambiente, incumbe ao Poder Público, exceto: 

A) preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas. 

B) preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético. 

C) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade. 

D) desenvolver práticas que coloquem em risco a 
função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 

E) controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente. 

 
02 - O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, exceto: 

A) gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
privados. 

B) igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

C) garantia de padrão de qualidade 
D) coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino. 
E) valorização dos profissionais da educação escolar. 

 
03 - Marque a única alternativa que contém uma 
característica da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

A) outorgada 
B) prolixa 
C) flexível 
D) histórica 
E) não escrita 

 
04 - Carl Schmitt sustenta a necessidade de uma 
Constituição Política, que decorra de uma decisão política 
fundamental, e se traduza na estrutura do Estado e dos 
Poderes, e na  presença de um rol de direitos fundamentais. 
As normas que não traduzirem a decisão política 
fundamental não podem ser consideradas Constituição 
propriamente dita, mas meras leis constitucionais. Sua 
ideia se aproxima muito mais de uma: 

A) concepção formal de constituição 
B) concepção marxista de constituição 
C) constituição super – rígida 
D) concepção sociológica de constituição 
E) concepção material de constituição 

 
 
 
 
 

05 - Marque a única alternativa verdadeira no que 
concerne aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 
expressamente previstos no texto constitucional: 

A) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei não admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança. 

B) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre serão comunicados em vinte e quatro 
horas ao juiz competente e à família do preso ou à 
pessoa por ele indicada. 

C) O preso tem direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial. 

D) Conceder-se-á mandado de segurança sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

E) A Constituição Federal assegura a todos os 
estrangeiros em território nacional igualdade de 
tratamento perante a lei, o que inclui o acesso às 
ações, mas não aos remédios constitucionais. 

 
06 - A respeito de Federação, assinale a opção 
INCORRETA. 

A) Quanto à sua origem, a Federação brasileira foi 
formada por agregação. 

B) No Brasil, hoje, existe um federalismo de terceiro 
grau. 

C) São entes federativos a União, os estados, o DF, os 
municípios. 

D) A criação dos territórios e a sua transformação em 
estado são reguladas por meio de Lei 
Complementar. 

E) Os estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem 
a outros, ou formarem novos estados ou territórios 
federais. 

 
07 - Sobre a política urbana, de acordo com o que institui a 
Constituição Federal, marque a única alternativa 
ERRADA: 

A) As desapropriações de imóveis urbanos serão 
feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

B) Aquele que possuir como sua área urbana de até 
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

C) A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

D) É facultado ao Poder Público municipal, mediante 
lei específica para área incluída no plano diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento. 

E) A Lei Orgânica, aprovada pela Câmara Municipal, 
obrigatória para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 

 



 

 

 

  

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
08 - Com relação aos princípios constitucionais da 
administração pública, assinale a opção INCORRETA. 

A) embora não exista, hoje, nenhum território federal no 
Brasil, a CF abre ensejo a que a criação seja regulada 
por lei complementar. 

B) conforme a jurisprudência do STF, os estados-
membros, em razão de sua autonomia político-
administrativa, estão obrigados a seguir 
compulsoriamente as regras básicas do processo 
legislativo federal. 

C) Os princípios constitucionais da administração pública 
são vetores de observância obrigatória pela União, 
pelos estados, pelo DF e pelos municípios, 
funcionando como parâmetros de comportamento 
tanto para o Poder Executivo quanto para os poderes 
Legislativo e Judiciário. 

D) a maior parte da competência legislativa dos estados - 
membros está explicitamente enunciada no texto 
constitucional. 

E) as autoridades e órgãos da União representam a 
República Federativa do Brasil nos atos e relações de 
âmbito internacional, mas a União não possui 
personalidade jurídica de direito internacional. 

 
09 - Sobre o estatuto das cidades, a política urbana tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais, exceto: 

A) cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os 
demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social. 

B) planejamento do desenvolvimento das cidades, da 
distribuição espacial da população e das atividades 
econômicas do Município e do território sob sua área 
de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções 
do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente. 

C) garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as gerações passadas e presentes. 

D) oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 
transporte e serviços públicos adequados aos interesses 
e necessidades da população e às características locais. 

E) ordenação e controle do uso do solo. 
 
10 - Analise as assertivas e depois marque a única correta, 
sobre o disposto na lei 8.666/93: 
I - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação 
ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a 
eles necessários o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa 
física ou jurídica. 
II - Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização 
de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 
quem lhe tiver dado causa. 
III - O sistema de registro de preços será regulamentado por 
decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observado dentre 
outras condições a estipulação prévia do sistema de controle e 
atualização dos preços registrados. 

A) todas estão corretas 
B) apenas a I está correta. 
C) estão corretas II e III. 
D) está correta apenas III 
E) nenhuma está correta. 

 
11 - São modalidades de licitação nos termos da lei 
8.666/93, exceto: 

A) tomada de preços 
B) melhor preço 
C) convite 
D) concurso 
E) leilão. 

 
12 - “Formados, natural ou artificialmente, para o lado do 
mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de 
marinha. Agregados que são aos terrenos de marinha, 
também pertencem à União.” Estamos diante da definição 
de que espécie de bem público? 

A) Terrenos reservados 
B) Terras ocupadas pelos Índios 
C) Plataforma continental 
D) Terrenos acrescidos 
E) Faixas de fronteiras 

 
13 - Sobre o poder de polícia analise as assertivas e 
marque a alternativa CORRETA: 
I - Considera-se poder de polícia a atividade da 
administração pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou 
ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. 
II - O Poder Legislativo, no exercício do poder de polícia 
que incumbe ao Estado, cria, por lei, as chamadas 
limitações administrativas ao exercício das liberdades 
públicas. 
III - O poder de polícia é desempenhado por unidade 
específica da Administração. 

A) apenas III está correta. 
B) apenas I e III estão corretas. 
C) todas estão corretas. 
D) todas estão erradas. 
E) apenas I e II estão corretas. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
14 - Não é fonte primária do Direito Tributário 

A) Resoluções  
B) Medidas Provisórias 
C) Instrução Ministerial. 
D) Decretos Legislativos 
E) Leis Delegadas 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

15 - Sobre as limitações sobre o poder de tributar está correto: 
A) É permitido aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 
procedência ou destino. 

B) A lei determinará medidas para que os consumidores 
sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam 
sobre mercadorias e serviços. 

C) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é permitido à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar 
tributo sem lei que o estabeleça. 

D) A lei não poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 
tributária a condição de responsável pelo pagamento 
de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente. 

E) É permitido à União instituir isenções de tributos da 
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios. 

 

16 - Sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana, nos termos do Código Tributário Nacional, marque a 
alternativa FALSA. 

A) A base do cálculo do imposto é o valor venal do 
imóvel. 

B) O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
bem imóvel por natureza ou por acessão física. 

C) A lei municipal pode considerar urbanas as áreas 
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de 
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, 
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio. 

D) Na determinação da base de cálculo, não se considera 
o valor dos bens móveis mantidos, em caráter 
permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de 
sua utilização, exploração, aformoseamento ou 
comodidade. 

E) Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o 
titular do seu domínio útil, mas não o seu possuidor a 
qualquer título. 

 
DIREITO DO TRABALHO 
 

17 - As Convenções Coletivas de Trabalho, as Sentenças 
Normativas e os Acordos Coletivos são fontes  

A) heterônomas, autônomas e heterônomas, 
respectivamente. 

B) autônomas, autônomas e heterônomas, respectivamente. 
C) autônomas, heterônomas e autônomas, respectivamente. 
D) autônomas. 
E) heterônomas. 

 
18 - A respeito da relação de emprego e dos seus sujeitos, é 
CORRETO afirmar: 

A) Empregador é sempre pessoa jurídica.  
B) A relação de emprego se desenvolve com 

impessoalidade. 
C) Empregado é pessoa física ou jurídica. 
D) Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e 

à condição de trabalhador, nem entre o trabalho 
intelectual, técnico e manual. 

E) Entidade beneficente, sem finalidade lucrativa, não 
pode ser empregadora. 

19 - Não é um princípio constitucional do Direito do Trabalho: 
A) Isonomia salarial e de tratamento. 
B) Redução dos riscos inerentes ao trabalho. 
C) Periodicidade de reajuste do salário mínimo. 
D) Da proteção ao trabalhador e prevalência da condição 

mais favorável. 
E) Juiz Natural 

 

20 - O empregado que se demite sem antes completar doze 
meses de serviço 

A) só tem direito a férias proporcionais se houver previsão 
em convenção coletiva da categoria ou acordo 
normativo. 

B) tem direito a férias proporcionais. 
C) só tem direito a férias proporcionais se houver 

dispositivo contratual específico. 
D) não tem direito a férias proporcionais em nenhuma 

hipótese. 
E) não há possibilidade de se demitir antes de doze meses 

de serviço. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

21 - “Princípio que deve ser respeitado, não podendo a lei 
restringi-lo ou cerceá-lo. Tem por finalidade mostrar que o 
processo é justo, não tendo, por isso, nada a esconder. 
Possibilita-se, assim, a fiscalização dos trabalhos efetuados 
durante a tramitação processual.” O texto se refere ao seguinte 
princípio informativo do processo civil: 

A) motivação das decisões judiciais 
B) publicidade dos atos processuais. 
C) isonomia 
D) contraditório e ampla defesa 
E) devido processo legal 

 

22 - Sobre os atos processuais do jeito que prevê o CPC 
marque a única correta. 

A) Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 
(seis) às 22 (vinte e duas) horas. 

B) São feriados, para efeito forense, os sábados, domingos 
e os dias declarados por lei. 

C) O prazo para a resposta do réu  começará a correr no 
último dia útil anterior ao feriado ou às férias. 

D) Durante as férias e nos feriados não se praticarão atos 
processuais 

E) A citação e a penhora jamais poderão realizar-se em 
domingos e feriados. 

 

23 - Sobre o agravo de instrumento e o agravo retido é 
ERRADO afirmar: 

A) Na modalidade de agravo retido o agravante requererá 
que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por 
ocasião do julgamento da apelação.   

B) Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer 
expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, 
sua apreciação pelo Tribunal.  

C) Interposto o agravo, e ouvido o agravado no prazo de 
10 (dez) dias, o juiz poderá reformar sua decisão. 

D) Das decisões interlocutórias proferidas na audiência de 
instrução e julgamento caberá agravo na forma retida, 
devendo ser interposto oral e imediatamente, bem 
como constar do respectivo termo, nele expostas 
sucintamente as razões do agravante. 

E) O agravo retido é recurso, portanto depende de 
preparo.  



 

 

 

  

24 - Sobre o mandado de segurança NÃO é possível afirmar 
como verdadeira: 

A) Impossibilidade de impetração do Mandado de 
Segurança em face de atos disciplinares sofridos por 
servidores públicos. 

B) Impossibilidade de impetração de Mandado de 
Segurança em face de atos de gestão comercial 
praticados pelos administradores de empresas públicas, 
sociedades de economia mista e concessionárias de 
serviço público. 

C) Extensão do direito de recorrer para as Autoridades 
Coatoras das decisões proferidas nos autos do 
Mandado de Segurança. 

D) Desfazimento da liminar quando o impetrante turbar o 
andamento do processo ou retardar o cumprimento de 
alguma diligência que lhe atinente por mais de 3 (três) 
dias úteis. 

E) as partes estão autorizadas ao direito de recorrer 
quando houver atraso na publicação do julgado, 
autorizando que as notas taquigráficas se prestem a 
substituir provisoriamente o julgado. 

 
25 - Sobre a ação popular analise as assertivas e marque a 
verdadeira: 
I – Serve, dentre outras funções, para proteger o patrimônio 
público. 
II – Pode ser impetrada por qualquer pessoa física. 
III – É gratuita. 

A) todas estão erradas 
B) todas estão corretas 
C) apenas a I está correta. 
D) II e III estão corretas 
E) I e III estão corretas 

 
26 - Sobre a antecipação da tutela como ensina o CPC podemos 
afirmar que: 

A) A tutela antecipada não poderá ser concedida quando 
um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, 
mostrar-se incontroverso. 

B) A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada 
a qualquer tempo, em decisão fundamentada.  

C) Conceder-se-á a antecipação da tutela quando houver 
perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.  

D) Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer 
providência de natureza cautelar, não poderá o juiz 
deferir a medida cautelar em caráter incidental do 
processo ajuizado. 

E) Na decisão que antecipar a tutela, não haverá 
necessidade de o juiz indicar, de modo claro e preciso, 
as razões do seu convencimento. 

 
27 - Observar-se-á o procedimento sumário nas causas, 
qualquer que seja o valor, exceto: 

A) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou 
rústico. 

B) de cobrança de seguro, relativamente aos danos 
causados em acidente de veículo, ressalvados os casos 
de processo de execução. 

C) de arrendamento rural e de parceria agrícola. 
D) de cobrança ao condômino de quantias devidas ao 

condomínio até limite de quarenta salario mínimos. 
E) de ressarcimento por danos causados em acidente de 

veículo de via terrestre. 

28 - A petição inicial NÃO precisará indicar: 
A) os nomes, prenomes, estado civil, profissão, 

domicílio e residência do autor e do réu 
B) o fato e os fundamentos jurídicos do pedido 
C) o pedido, com as suas especificações 
D) o valor da causa 
E) os honorários advocatícios 

 



 

 

 

  

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 
 

[...] Até há pouco a vila tinha apenas uma rua. 
Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora, outros 
caminhos de areia solta se abriram num emaranhado. Mas 
a vila é ainda demasiado rural, falta–lhe a geometria dos 
espaços arrumados. Lá estão os coqueiros, os corvos, as 
lentas fogueiras que começam a despontar. As casas de 
cimento estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não 
são apenas casa destroçadas: é o próprio tempo 
desmoronado. [...] 

Dói-me a ilha como está, a decadência das casas, a 
miséria derramada pelas ruas. Mesmo a natureza parece 
sofrer de mau-olhado. Os capinzais se estendem secos, 
parece que empalharam o horizonte. À primeira vista, tudo 
definha. No entanto, mais além, à mão de um olhar, a vida 
reverbera, cheirosa como um fruto em verão: enxames de 
crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam e 
cantam, homens falam alto, donos do tempo. 

COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa 
chamada terra. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. P. 

27-28. (Fragmento). 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Para Mariano, Rua do Meio é um nome irônico, pois 
durante muito tempo só existiu uma rua em Luar-do-chão. 
II. As imagens sobre a vila descrita no final do 1º 
parágrafo provocam no leitor a impressão de decadência. 
III. Os adjetivos EXAUSTAS e DESMORONADO 
aparecem, no trecho, em um contexto comum porque 
explicitam atributos próprios dos termos a que se referem. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens I e II. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I. O uso dos adjetivos EXAUTO e DESMORONADO (1º 
parágrafo) ajuda o narrador a tornar mais subjetiva a sua 
descrição de “Luar-do-Chão”. 
II. No segundo parágrafo identificamos o verbo 
“empalhar” de uso pouco comum e que ajuda o narrador a 
construir a imagem de uma natureza “exuberante” e digna 
de orgulho dos que a usufruem. 
III. Na passagem “Dói-me a ilha como está”, a escolha do 
verbo revela o desejo do narrador de expressar emoções 
claramente particulares. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Que adjetivo no 2º parágrafo é utilizado de maneira 
semelhante a “desmoronado” (1º parágrafo)? 

A) secos 
B) alto 
C) derramada 
D) mau-olhado  
E) cheirosa 

32 - Uma expressão no último parágrafo, revela ao leitor 
eu a imagem de decadência pode ser algo percebido 
somente pelo narrador. Que expressão é essa? 

A) mais além 
B) no entanto 
C) mau-olhado 
D) à primeira vista 
E) donos do tempo 

 
33 - Identificamos a seguinte figura de linguagem persente 
no cartum abaixo: 

 
A) pleonasmo 
B) metonímia 
C) hipérbole 
D) catacrese 
E) eufemismo 

 
34 - Observe as orações seguintes: 
I. Ando muito distraída ultimamente. 
II. Nunca andei tanto para chegar a algum lugar. 
Assinale a alternativa incorreta com relação as orações: 

A) Ambas apresentam predicado verbo-nominal. 
B) “ANDAR” em I classifica-se como verbo de 

ligação e está associado a um predicativo de 
sujeito. 

C) O verbo “ANDAR” em II é intransitivo e está 
associado a um adjunto adverbial. 

D) A oração I apresenta predicado nominal. 
E) A oração II apresenta predicado verbal. 

 
 
 
 



 

 

 

  

35 - A alternativa que completa corretamente a sentença 
“__ cliente solicitou __ outra recepcionista __ troca de 
consulta” é: 

A) À – à – a 
B) A – a – à  
C) A – à – a 
D) A – à – à 
E) A – a – a  

 
36 - Leia a tira seguinte: 

 
 

O vocábulo “NÃOs” no segundo quadrinho é um exemplo 
do seguinte processo de formação das palavras: 

A) parassíntese 
B) derivação regressiva 
C) composição por aglutinação 
D) derivação imprópria 
E) neologismo 

 
A questão 37 refere-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37 - O termo destacado apresenta um exemplo da seguinte 
voz verbal: 

A) voz passiva pronominal 
B) voz passiva analítica 
C) voz ativa 
D) voz reflexiva 
E) nenhuma das respostas anteriores. 

 
38 - No período “Mesmo que isso a faça atrasar-se um 
pouco, Janete passará pela casa de sua mãe primeiro” é 
possível identificar a seguinte conjunção: 

A) subordinativa concessiva 
B) subordinativa condicional  
C) subordinativa conformativa 
D) subordinativa consecutiva 
E) coordenativa explicativa 

 
 
 

39 - Na frase “Nas férias, papai dava-se o prazer da pesca”, 
a função sintática do termo destacado é: 

A) objeto direto 
B) aposto 
C) índice de indeterminação do sujeito 
D) sujeito de infinitivo 
E) objeto indireto 

 
40 - A regência nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) O casal estava aflito pela chegada do filho. 
B) Você está apto à função. 
C) O estudo deveria ser acessível para todos. 
D) Ela ficou imbuída em lembranças. 
E) Tenho respeito para com meus pais.  

 
 
 
 
 

 




