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NOME:
FUNÇÃO:
Nº DO PRÉDIO:

Nº INSCRIÇÃO:
SALA:

ASSINATURA

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso
acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha
.
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A
SUA PROVA SERÁ ANULADA.
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
08

Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das
provas. É proibido o uso de boné.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
Assinale a alternativa CORRETA a respeito do controle de constitucionalidade no direito brasileiro.
A) O Advogado-Geral da União deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em
todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
B) Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato
normativo, citará, previamente, o Procurador-Geral da República, que defenderá o ato ou texto
impugnado.
C) As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais
órgãos dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo.
D) Os legitimados a proporem a ação declaratória de constitucionalidade são os mesmos que podem propor
a ação direta de inconstitucionalidade.
QUESTÃO 02
De acordo com o disposto na Constituição Federal, é CORRETO afirmar:
A) São gratuitas as ações de mandado de segurança e mandado de injunção e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
B) A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem.
C) Os tratados e convenções internacionais que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por maioria absoluta dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
D) São gratuitos para todos os cidadãos, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de
óbito.
QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que está de acordo com o texto constitucional no tocante aos Municípios.
A) Compete aos Municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação federal.
B) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
C) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais, para auxiliar na
fiscalização das contas dos Municípios.
D) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento,
excluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.
QUESTÃO 04
É uma hipótese, prevista expressamente na Constituição Federal, que autoriza a intervenção do Estado no
Município:
A) Se não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de segurança.
B) O Superior Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de
princípios indicados na Constituição Estadual.
C) O Município deixar de pagar, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
D) Deixar de entregar à União receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro dos prazos estabelecidos
em lei.
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QUESTÃO 05
Analise as seguintes afirmativas acerca da política urbana contida na Constituição Federal:
I - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas pelo Prefeito Municipal, tem por objetivo orientar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir a dignidade de seus moradores.
II - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de cem mil
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
III - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.
IV - Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 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.
Estão CORRETAS as afirmativas
A) I e III, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) II e III, apenas.
D) II e IV, apenas.
QUESTÃO 06
Segundo o que dispõe a Lei nº 10.406/02 – CC –, sobre “domicílio”, pode-se afirmar:
A) O domicílio da pessoa natural é considerado tão somente o lugar onde ela estabelece a sua residência
com ânimo definitivo.
B) Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á
domicílio seu qualquer delas.
C) Não é domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é
exercida.
D) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada.
QUESTÃO 07
Sobre a execução contra a Fazenda Pública, é CORRETO afirmar:
A) Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em
10 (dez) dias.
B) Não oferecidos embargos, o juiz mandará intimar a Fazenda, na pessoa de seu procurador, para pagar o
determinado na execução.
C) Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas sujeitas
ao regime de precatórios.
D) Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do
mandado de citação.
QUESTÃO 08
Sobre o reexame necessário, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
A) Para terem eficácia, as decisões interlocutórias contra a fazenda pública, se superiores ao valor de 60
(sessenta) salários mínimos, estão sujeitas ao reexame necessário.
B) A remessa necessária da sentença contra a fazenda pública deve ser requerida pela parte interessada no
prazo de 15 dias.
C) Enquanto não submetida ao reexame necessário, a sentença condenatória contra a fazenda pública não
transitará em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser avocada pelo presidente do Supremo Tribunal
Federal.
D) Se a sentença que condena a fazenda pública em valor de 70 salários mínimos estiver em conformidade
com a jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal, também não haverá o reexame
necessário.
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QUESTÃO 09
Assinale, abaixo, a alternativa CORRETA, tendo em vista o CPC em vigor.
A) Será em quádruplo o prazo para a fazenda pública oferecer resposta no procedimento sumário.
B) A Fazenda Pública terá o prazo de 15 dias para oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.
C) Sendo réu o Ministério Público, o prazo para contestar, no procedimento ordinário, será em dobro.
D) A fazenda pública será obrigatoriamente intimada a comparecer à audiência preliminar de tentativa de
conciliação em todas as causas em que for parte.
QUESTÃO 10
Na ação de nunciação de obra nova, o município:
A) Apesar de não ser expressamente legitimado, pode requerer, como terceiro, a intervenção como
assistente na ação entre particulares.
B) É legitimado expressamente para ajuizar a ação a fim de impedir que o particular construa em
contravenção da lei, do regulamento ou de postura e também no condomínio, no caso de violação da
coisa comum, por condômino.
C) Deve, necessariamente, antes de ajuizar a ação, embargar extrajudicialmente a obra.
D) É legitimado expressamente para ajuizar a ação a fim de impedir que o particular construa em
contravenção da lei, do regulamento ou de postura.
QUESTÃO 11
O pressuposto da invalidação do ato administrativo é a
A) vontade do administrado.
B) conveniência e oportunidade da administração.
C) presença de ilegalidade.
D) vontade do administrador.
QUESTÃO 12
Determinado Prefeito pretende efetivar a contratação de dois tipos de serviços: o primeiro é destinado à
publicidade e divulgação dos serviços públicos municipais, e o segundo, refere-se à contratação de um
famoso cantor, consagrado pela opinião pública, para apresentação no aniversário da Cidade.
Considerando-se essas hipóteses, assinale a alternativa que está conforme a Lei de Licitações e Contratos.
A) O primeiro pode ser contratado dispensando-se a licitação; e para o segundo, a licitação é inexigível.
B) O primeiro pode ser contratado sem licitação por se tratar de serviço especializado; e o segundo,
dispensa a licitação.
C) Para o primeiro, a lei exige a licitação; e para o segundo, a licitação é inexigível.
D) Os dois serviços podem ser contratados sem licitação, já que a lei prevê a inexigibilidade para ambos.
QUESTÃO 13
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se dívida pública mobiliária:
A) O montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para a
amortização em prazo superior a 12 (doze) meses.
B) O compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de títulos,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens
e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros.
C) O montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para a
amortização em prazo inferior a 12 (doze) meses.
D) A dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil,
Estados e Municípios.
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QUESTÃO 14
Considerando-se o imposto de competência do Município incidente sobre serviços de qualquer natureza,
não compreendidos no âmbito da incidência do imposto estadual – ICMS –, é CORRETO afirmar que a
fixação de suas alíquotas máximas e mínimas é matéria que a Constituição Federal atribui
A) à resolução do Senado Federal.
B) à lei complementar.
C) à lei ordinária.
D) ao decreto legislativo do Congresso Nacional.
QUESTÃO 15
O funcionário público que tem por obrigação analisar o pedido e, se cumpridos os requisitos, conceder
alvará para realização de obra, para agilizar o procedimento de análise e concessão, solicita ao munícipe
pleiteante uma doação em dinheiro para o time de futebol da cidade,
A) comete o crime de corrupção ativa.
B) comete o crime de favorecimento pessoal.
C) não comete crime algum, já que a vantagem indevida não foi solicitada em benefício próprio.
D) comete o crime de corrupção passiva.
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas.

A desoras, desfeliz
1

Encenou-se, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no feriado de 21 de abril, em forma de peça
teatral, uma celebração chamada “desenforcamento de Tiradentes”. Com advogado, promotor e júri popular,
refez-se o julgamento do herói da Inconfidência Mineira, tudo mais ou menos conforme o que registram os
autos de dois séculos atrás, mas com resultado inverso: no final o réu é inocentado. Ou seja, desenforcado.
5 O melhor de tudo foi o título. “Desenforcamento” entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial
permite criar, invertendo significados e instituindo um mundo às avessas.
Em Apesar de Você, sua música contra a ditadura, Chico Buarque pediu: “Você, que inventou a
tristeza, ora tenha a fineza de desinventar”. Talvez já se invocasse o “desinventar” antes; depois, invocou-se
mais ainda. Até foi acolhido no dicionário digital Aulete, que lhe dá o significado de “retroceder, retroagir
10 na ação de inventar”, e oferece como exemplo um trecho do poeta Manoel de Barros: “É preciso desinventar
os objetos. O pente, por exemplo. É preciso dar ao pente a função de não pentear. Até que ele fique à
disposição de ser uma begônia”.
Numa de suas malucas aventuras no País das Maravilhas, Alice comemora seu unbirthday, como
escreveu o autor do livro, o inglês Lewis Carroll. Unbirthday foi traduzida em português para
15 “desaniversário”, bela palavra para significar um belíssimo não evento. E, por falar em belo, a escritora Ana
Miranda deu o título de Desmundo ao romance em que narra a sina de uma órfã portuguesa enviada à força
ao Brasil da época do Descobrimento para servir de esposa a um dos desbravadores da terra. “Desmundo” é
mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso.
É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos. No livro
20 Roteiro de Macunaíma, de 1950, o crítico M. Cavalcanti Proença escreveu que o personagem de Mário de
Andrade resumia as “desvirtudes nacionais”. O próprio Mário de Andrade engendrou, por sua vez, outro
oportuno ‘des’ ao lamentar, num poema (Louvação da Tarde), a “pátria tão despatriada”.
Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos depois da
publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não
25 é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no
mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras. O tema de hoje são as que portam o prefixo
‘des’, começando com as inventadas, mas não se esgotando nelas. O exímio criador/recolhedor de palavras
que foi Guimarães Rosa espalhou por suas obras, entre muitas outras, “desamigo”, “desendoidecer”,
“desdormido”, “desexistir”, “destriste”, “desfeliz”, “desviver”, “desfalar”.
30
No precioso livro O Léxico de Guimarães Rosa, da professora Nice Sant’Anna Martins, registram-se
exatas 230 palavras com ‘des’, sinal de que o ‘des’ é uma tentação irresistível para quem gosta de brincar
5

com as possibilidades do idioma. Até “desmim” Guimarães Rosa inventou. “Querer mil gritar, e não pude,
desmim de mim mesmo, me tonteava, numas ânsias”, diz Riobaldo, no Grande Sertão: Veredas.
O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo. Mesmo as palavras em
35 ‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, nos chegam com novo
viço quando nos detemos a examiná-las. A uma família melancólica pertencem “desamor”, “desventura”,
“desencanto” e a fatal “desespero”, ao inverter o alto significado moral de “amor”, “ventura”, “encanto” e
“esperança”. “Desassossego” vai no mesmo caminho.
“Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga. Ao contrário, de alto valor moral são
40 “destemor” e “desassombro” ao opor-se ao temor e ao assombro. “Desatino” é humilhante; é perder o tino.
“Desoras” só pode ter sido criada por um surrealista. Usa-se no sentido de “altas horas”, mas na pura raiz
etimológica significa estar fora das horas – como assim, fora das horas? “Desasnar” é o inspirado sinônimo
de aprender pela via de deixar de ser asno.
Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas. O leitor
45 não deve saber, como o colunista não sabia, que existe a palavra “desnamorar”, assim como “desnamorado”.
A difícil arte do dicionarista revela-se em seu melhor na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas
pessoas relacionamento amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca,
aspira à continuidade”. Descontinuada tal relação, fica-se com a desconsolada figura do desnamorado, que
se imagina desamparado, a desoras, desnorteado e desterrado de si mesmo, desfeliz.
(TOLEDO, Roberto Pompeu de. A desoras, desfeliz. Revista Veja, 3-março-2015.)

QUESTÃO 16
A partir das ideias defendidas pelo articulista, pode-se inferir, EXCETO
A) O prefixo ‘des’ é muito produtivo, já que possibilita a formação de muitos neologismos.
B) Certos neologismos são registrados pelo dicionário, mas outros, não.
C) A criação constante de novas palavras causa desorganização na língua portuguesa.
D) Há palavras formadas com o prefixo ‘des’ que não são do conhecimento do usuário da língua.
QUESTÃO 17
Em todas as alternativas, o articulista trabalha com a semântica do prefixo ‘des’, EXCETO
A) “... entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial permite criar, invertendo significados e
instituindo um mundo às avessas.” (Linhas 5-6)
B) “Unbirthday foi traduzida em português para “desaniversário”, bela palavra para significar um
belíssimo não evento.” (Linhas 14-15)
C) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”
(Linha 44)
D) “ ‘Desmundo’ é mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso.” (Linhas 17-18)
QUESTÃO 18
Considere o trecho: “Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos
depois da publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste
ano, mas não é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar
no mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras.” (Linhas 23-26)
Através desse trecho, infere-se, EXCETO que o articulista
A) não gosta de abordar questões que dizem respeito aos problemas sociais do Brasil.
B) aproveita o tema para fazer críticas a determinados comportamentos existentes no Brasil.
C) normalmente aborda problemas da sociedade brasileira.
D) Lidar com o tema que envolve palavras é uma forma de evitar falar de problemas que afetam a
sociedade.
QUESTÃO 19
Ao afirmar: “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga” (linha 39), o autor propõe que o
termo
A) “desentendimento” é mais pesado que o termo “briga”.
B) “briga” é um termo mais popular que “desentendimento”.
C) “desentendimento” é formal, e o termo “briga”, coloquial.
D) “desentendimento” é mais brando que o termo “briga”.
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QUESTÃO 20
Em relação ao trecho da questão anterior, infere-se que a expressão “estado de inocência”, denotativamente,
significa que as palavras
A) não foram ainda usadas em contextos.
B) possuem significados simples.
C) perderam o seu valor original.
D) são vazias de significação.
QUESTÃO 21
Em todos as alternativas, verifica-se o uso de linguagem metafórica, EXCETO
A) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”
(Linha 44)
B) “O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo.” (Linha 34)
C) “... por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no mar de nossas misérias
públicas?” (Linhas 25-26)
D) “É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19)
QUESTÃO 22
Considere o trecho: “... na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas pessoas relacionamento
amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, aspira à continuidade”.
(Linhas 46-48)
Sobre o uso do sinal grave indicativo de crase, é INCORRETO afirmar:
A) Está relacionado à transitividade do verbo aspirar.
B) É facultativo, tendo em vista o termo regente e o termo regido.
C) Indica a fusão da preposição ‘a’ e o artigo feminino ‘a’.
D) Está relacionado à preposição ‘a’ exigida pelo termo regente.
QUESTÃO 23
Assinale a alternativa em que o uso da próclise NÃO é obrigatório, uma vez que não se verifica a ocorrência
de palavra atrativa.
A) “... e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não é disso que se trata
aqui...” (Linhas 24-25)
B) “... chegam com novo viço quando nos detemos a examiná-las.” (Linhas 35-36)
C) “... palavras em ‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos,
nos chegam com novo viço...” (Linhas 34-36)
D) “Talvez já se invocasse o “desinventar” antes...” (Linha 8)
QUESTÃO 24
Considere o verbo negritado na frase: “Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19)
Em relação ao emprego desse verbo nessa frase, NÃO se pode afirmar:
A) Trata-se de um verbo impessoal, portanto deverá ficar na 3.ª pessoa do singular.
B) Por ser impessoal, constrói uma oração sem sujeito.
C) Foi usado com valor semântico de ‘existir’ e, nessa acepção, classifica-se como impessoal.
D) Trata-se de um verbo pessoal e, portanto, concorda com o sujeito a que se refere.
QUESTÃO 25
Marque a alternativa que justifica corretamente o emprego das aspas em “Você, que inventou a tristeza,
ora tenha a fineza de desinventar”.” (Linhas 7-8)
A) Construir uma ironia.
B) Indicar ressignificação de palavra.
C) Assinalar uso de citação direta.
D) Indicar uso de estrangeirismos.

7

8

