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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA 
 

CARGO: ADVOGADO MUNICIPAL 
EDITAL Nº 005/2015 

DATA: 14/06/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Domingo na Estrada 
Carlos Drummond de Andrade 

1º Do avião saltamos para a jardineira, a caminho 
da cidade. A princípio, só o trajeto aborrecido, na 
pressa de chegar. Que fazer desses ermos lobrigados de 
passagem, que nos sensibilizam a vista, e daqui a pouco 
esqueceremos na contemplação de outras formas 
naturais menos secas? Há uma lagoa na região, e não se 
deixa ver. De repente começamos a sentir que essa terra 
humilde vai nos interessando em seu desconforto. O 
mato dos barrancos .......... o verde nativo; tudo ficou 
vermelho, amarelo ou pardo, tocado de pó incansável. 
Como se chamam esses vegetais só Riobaldo Tatarana 
sabe, e hei de consultá-lo na volta. A paisagem toca 
pelo que não tem, pela pobreza calma. Não há 
imprevisto. Nos pastos de grama pouca, só as grandes 
bossas dos cupins se expõem, bichos imobilizados. E à 
paz do campo mineiro se ajunta, aprofundando-a, a paz 
do domingo mineiro. 
2º Nunca será tão domingo como aqui, e domingos 
e domingos de eternidade se concentram em 
_________ dominicalização. Não acontecer nada, que 
beatitude! Deixar o mato crescer - mas o próprio mato 
foge à obrigação, e goza o domingo. Lá .......... o touro 
zebu e seu harém de nobres e modestas vacas - porque 
o zebu alia à majestade indiana a placidez das Minas, e 
boi nenhum se fez tão mineiro quanto esse, e bicho 
nenhum é tão mineiro quanto o boi, em seu calado 
conhecimento da vida, sua participação no trabalho. O 
rebanho amontoa-se em círculo, algumas _______ em 
pé, outras deitadas, chifres cumprimentando-se sem 
ruído. Parece um só boi espalhado, maginando. Com o 
pincel do rabo executa o milenar movimento de repelir 
a mosca, se é que não o pratica pelo prazer de abanar-
se. Mas há bois esparsos, bois solitários, que se postam 
junto a árvores, aparentemente recolhidos; ou fitam o 
carro que levanta poeira sobre a poeira habitual, e 
ruminam não sei que novelas de boi. 
3º A terra é um universal domingo, as estampas 
não se destacam, desaparecem na série. Figura humana 
é que custa a aparecer. Só o garotinho que brincava no 
barro, entre galinhas, e o braço de homem, no fundo 
escuro da casa ___________, erguendo a garrafa. 
4º Gente começa afinal a surgir, desembocando da 
ruazinha de arraial, em caminhões. Rapazes de calção, 
viajando de pé, aos berros. Vão disputar a grande 
partida em um dos dez lugares da redondeza onde o 
futebol resolveu o problema da felicidade repartindo-a 
com todos, do meritíssimo doutor juiz de direito aos 
presos da cadeia, que assistem atrás de grades ou por 
informação, e tomam conhecimento do gol do seu clube 
pelo ruído particular dos foguetes. As moças vão 
também, salve ó moças! Já não ....... nenhum ar 
especificamente montanhês, o cabelo aparado em 

pontas irregulares, a calça comprida e justa 
internacionalizaram há muito o tipo feminino, as 
garotas não são mais da França, da Turquia ou do 
Ceará, são todas de capa de revista, e mesmo assim 
continuam sendo a bem-aventurança e o licor da terra, e 
passam chispando no caminhão Fenemê, e desacatam o 
policial do posto da divisa, e vão entoando o sagrado 
nome do clube e a vitória certa. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no 
texto: 
a) perdeu – está – tem. 
b) perdeu estão – têm. 
c) perderam – estão – tem. 
d) perderam – está – têm. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linhas contínuas no 
texto: 
a) vigorosa – rezes – desbeissada. 
b) vigoroza – reses – desbeiçada. 
c) vigoroza – rezes – desbeissada. 
d) vigorosa – reses – desbeiçada. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o substantivo, 
quanto ao gênero, é masculino, biforme heterônimo: 
a) boi. 
b) mosca. 
c) doutor. 
d) policial. 
 
04 - Assinale a alternativa em que o “i” é acentuado 
por ser tônico de hiato: 
a) princípio. 
b) ruído. 
c) círculo. 
d) meritíssimo. 
 
05 - Em “mas o próprio mato foge à obrigação” (2º 
parágrafo), o elemento coesivo mas pode ser 
substituído por todos citados abaixo, exceto: 
a) porém. 
b) entretanto. 
c) embora. 
d) todavia. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - O texto mostra que o interesse pela paisagem da 
região descrita vai aumentando. 
II - No texto há predominância de traços descritivos 
combinados a comentários interpretativos. 
III - O texto é uma crônica narrada em primeira 
pessoa. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Uma equipe formada por 8 pedreiros constrói 
uma casa em 40 dias, trabalhando 8 horas por dia. 
Se essa equipe fosse composta por 6 pedreiros, 
trabalhando 10 horas por dia, essa mesma casa teria 
sido construída em: 
a) 24 dias. 
b) mais de 36 e menos de 39 dias. 
c) mais de 41 e menos de 44 dias. 
d) mais de 55 dias. 
 
08 - Um terreno em formato retangular cuja largura 
mede 8 m a menos do que sua diagonal. Sabe-se que 
o comprimento desse terreno mede 12 m: 
a) 60 m2. 
b) 65 m2. 
c) 75 m2. 
d) 156 m2. 
 
09 - A diagonal de uma caixa cúbica mede  m. O 

volume dessa caixa mede: 
a) 2.000 L. 
b) 4.000 L. 
c) 6.000 L. 
d) 8.000 L. 
 
10 - Num grupo de 64 pessoas, sabe-se que 38 delas 
têm filhos, que 40 são casadas, e que 3 pessoas desse 
grupo não tem filhos nem são casadas. Assinale a 
alternativa correta: 
a) 14 pessoas desse grupo não têm filhos. 
b) 17 pessoas desse grupo são casadas e têm filhos. 
c) 21 pessoas desse grupo não são casadas. 
d) 23 pessoas desse grupo não têm filhos. 
 
11 - Apesar da crise no futebol mundial, com a 
prisão de alguns de seus dirigentes a renúncia do 
Presidente da FIFA e, o atual Presidente da 
Confederação Brasileira de futebol anunciou dias 
atrás durante audiência na Comissão de Esportes da 
Câmara dos Deputados, que não é investigado e 
cumprirá seu mandato ma CBF até o fim. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome do atual 
Presidente da CBF: 
a) José Maria Marín. 
b) Joseph Blatter. 
c) Marco Pólo Del Nero. 
d) Ricardo Teixeira. 
 

12 - O Ministério da Educação está investigando 
irregularidades em inscrições no ENEM. O que 
mais está sendo buscado pelas autoridades é a 
declaração falsa de carência, que está sendo 
utilizada indevidamente por alguns candidatos para 
ficarem isentos da taxa de inscrição. Esta 
investigação está sendo realizada: 
a) Através de sindicâncias externas feitas por de 
sorteio. 
b) Com o cruzamento de dados com a receita federal. 
c) Diretamente nas residências dos candidatos pelo 
MEC com o apoio da Polícia Federal. 
d) Por meio de consultas nas redes sociais. 
 
13 - O Núcleo Alto Rio do Peixe foi formado a partir 
dos seguintes fatos: 
I - Construção da Estrada de Ferro em nossa região. 
II - Proclamação da República em 1.889. 
III - Revolução Federalista de 1.893. 
Que fatos acima realmente influenciaram na criação 
do Núcleo Alto Rio do Peixe? 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 
14 - Que município abaixo quando ainda era distrito 
tinha a denominação de “Sete de Setembro”? 
a) Charrua. 
b) Ibiaçá. 
c) Sertão. 
d) Vila Lângaro. 
 
15 - Sobre as férias, é INCORRETO afirmar que: 
a) O período das férias será computado, para todos os 
efeitos, como tempo de serviço. 
b) O empregado estudante, menor de 21 (vinte e um) 
anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as 
férias escolares. 
c) Não terá direito a férias o empregado que, tiver 
percebido da Previdência Social prestações de acidente 
de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) 
meses, embora descontínuos. 
d) Durante as férias, o empregado não poderá prestar 
serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado 
a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho 
regularmente mantido com aquele. 
 
16 - De acordo com a Constituição Federal, sobre os 
Direitos e Garantias Fundamentais, analise as 
afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou 
Falsas (F): 
( ) No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de propriedade 
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particular, assegurada ao proprietário indenização 
ulterior, se houver dano. 
( ) Constitui crime afiançável e imprescritível a 
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático. 
( ) Será admitida ação privada nos crimes de 
ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal. 
A sequência CORRETA de cima para baixo 
corresponde a: 
a) V, F, V.   c) V, V, F. 
b) F, V, F.   d) F, F, V. 
 
17 - Analise as afirmativas abaixo sobre a política 
agrícola e fundiária e da reforma agrária: 
I - São insuscetíveis de desapropriação para fins de 
reforma agrária a pequena e média propriedade 
rural, assim definida em lei, desde que seu 
proprietário não possua outra. 
II - Os beneficiários da distribuição de imóveis 
rurais pela reforma agrária receberão títulos de 
domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo 
prazo de cinco anos. 
III - Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião. 
O número de afirmativas CORRETAS corresponde 
a: 
a) Zero.   c) Duas. 
b) Uma.   d) Três.  
 
18 - Os tipos e formas de controle da atividade 
administrativa variam segundo o Poder, órgão ou 
autoridade que o exercita ou o fundamento, o modo 
e o momento de sua efetivação. O controle que visa à 
comprovação da eficiência, do resultado, da 
conveniência ou oportunidade do ato controlado, é 
denominado de: 
a) Controle preventivo. 
b) Controle de legalidade. 
c) Controle de mérito.  
d) Controle hierárquico.  
 
19 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada 
em dois turnos, com o interstício mínimo de:  
a) Cinco dias.   c) Quinze dias. 
b) Dez dias.   d) Trinta dias. 
 
20 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito 
em todos os casos abaixo, EXCETO: 
a) Quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 
negligência das partes. 
b) Quando as partes transigirem. 
c) Quando a ação for considerada intransmissível por 
disposição legal. 

d) Pela convenção de arbitragem. 
 
21 - Sobre o contrato de trabalho, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) O contrato individual de trabalho poderá ser 
acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por 
escrito e por prazo determinado ou indeterminado. 
b) Os direitos oriundos da existência do contrato de 
trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou 
dissolução da empresa. 
c) Na falência constituirão créditos privilegiados a 
totalidade dos salários devidos ao empregado e a 
totalidade das indenizações a que tiver direito. 
d) O contrato de trabalho por prazo determinado que, 
tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma 
vez passará a vigorar por mais 6 (seis) meses.  
 
22 - De acordo com o Código Tributário Nacional, 
sobre o lançamento, é INCORRETO afirmar que: 
a) A atividade administrativa de lançamento é 
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 
funcional. 
b) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, 
ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
c) O lançamento é efetuado com base na declaração do 
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na 
forma da legislação tributária, presta à autoridade 
administrativa informações sobre matéria de fato, 
indispensáveis à sua efetivação. 
d) Os atos anteriores à homologação, praticados pelo 
sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total 
ou parcial do crédito, influem sobre a obrigação 
tributária. 
  
23 - Sobre a Administração Tributária, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Constitui dívida ativa tributária a proveniente de 
crédito dessa natureza, regularmente inscrita na 
repartição administrativa competente, depois de 
esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou 
por decisão final proferida em processo regular. 
b) A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, 
que contenha erro contra a Fazenda Pública, 
responsabiliza pessoalmente o funcionário que a 
expedir, pelo crédito tributário e juros de mora 
acrescidos. 
c) É vedada a divulgação de informações relativas 
a representações fiscais para fins penais. 
d) A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida 
em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar 
informações com Estados estrangeiros no interesse da 
arrecadação e da fiscalização de tributos. 
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24 - Todas as alternativas abaixo apresentam casos 
de suspensão do processo. De acordo com o Código 
de Processo Civil, a suspensão do processo não 
deverá exceder a 6 (seis) meses, quando decorrida 
da seguinte causa:  
a) Por convenção das partes. 
b) Pela morte ou perda da capacidade processual de 
qualquer das partes, de seu representante legal ou de 
seu procurador. 
c) Por motivo de força maior. 
d) Quando for oposta exceção de incompetência do 
juízo, da câmara ou do tribunal, bem como de 
suspeição ou impedimento do juiz. 
 
25 - Sobre a petição inicial, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) A petição inicial será indeferida quando o autor 
carecer de interesse processual. 
b) Estando em termos a petição inicial, o juiz a 
despachará, ordenando a citação do réu, para responder; 
do mandado constará que, não sendo contestada a ação, 
se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo autor.  
c) Não é lícito formular pedido genérico nas ações 
universais, se não puder o autor individuar na petição 
os bens demandados. 
d) É permitida a cumulação, num único processo, 
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre 
eles não haja conexão. 
 
26 - De acordo com o Código Civil, prescreve em 3 
(três) anos: 
a) A pretensão para haver prestações alimentares, a 
partir da data em que se vencerem. 
b) A pretensão do vencedor para haver do vencido o 
que despendeu em juízo. 
c) A pretensão relativa à tutela, a contar da data da 
aprovação das contas. 
d) A pretensão de reparação civil. 
  
27 - Sobre os Contratos no Direito Civil, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) Nos contratos de adesão, são válidas as cláusulas que 
estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito 
resultante da natureza do negócio. 
b) A proposta de contrato obriga o proponente, se o 
contrário não resultar dos termos dela, da natureza do 
negócio, ou das circunstâncias do caso. 
c) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela 
evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se 
tenha realizado em hasta pública. 
d) O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve 
conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser 
celebrado. 

28 - Sobre os contratos administrativos, analise as 
duas afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras 
(V) ou Falsas (F): 
( ) O poder de alteração e rescisão unilaterais 
do contrato administrativo é inerente à 
Administração, pelo que podem ser feitas ainda que 
não expressamente em lei ou consignadas em 
cláusula contratual. 
( ) A exceção de contrato não cumprido, 
usualmente invocada nos ajustes de Direito Privado, 
não se aplica, em principio, aos contratos 
administrativos quando a falta é da Administração. 
Após a análise das afirmativas, pode-se afirmar que: 
a) As duas afirmativas são verdadeiras. 
b) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é 
falsa. 
c) As duas afirmativas são falsas. 
d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é 
verdadeira. 
 
29 - Sobre o aviso prévio, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao 
empregador o direito de descontar os salários 
correspondentes ao prazo respectivo. 
b) Na despedida indireta não é devido o aviso prévio. 
c) Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva 
depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte 
notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à 
outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. 
d) O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, 
cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como 
justas para a rescisão, perde o direito ao restante do 
respectivo prazo. 
 
30 - Sobre a Obrigação Tributária, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) A obrigação acessória surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente. 
b) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de 
direito público, titular da competência para exigir o seu 
cumprimento. 
c) São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal e as pessoas 
expressamente designadas por lei. 
d) Salvo disposição de lei em contrário, a 
responsabilidade por infrações da legislação tributária 
independe da intenção do agente ou do responsável e da 
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 




