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ADVOGADO

NÍVEL SUPERIOR
NOME:

Nº DO PRÉDIO:

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) A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro e incentivará os
reinvestimentos, vedando a remessa de lucros para o exterior.
B) É vedada a participação de capital estrangeiro em empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens.
C) Dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade
reduzida.
D) A Constituição Federal de 1988 admite a incidência de contribuição de intervenção no domínio econômico na
importação de petróleo e seus derivados, de gás natural e seus derivados e de álcool combustível, podendo a
alíquota dessa contribuição ser diferenciada por produto ou uso, ou reduzida e restabelecida por ato do Poder
Executivo, sem a observância do princípio da anterioridade.
QUESTÃO 02
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I - São inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, do Governador ou do
Prefeito, ou de quem haja substituído, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, ainda que titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.
II - Entre as condições de elegibilidade está a idade mínima para ser eleito que, no caso de Governador de Estado,
é de trinta anos de idade, já para Vereador e prefeito, é de 18 anos de idade.
III - O direito de sufrágio é bem mais amplo que o direito de voto, pois contém, em seu bojo, a capacidade eleitoral
passiva, como também a capacidade eleitoral ativa.
IV - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
V - De acordo com a Emenda Constitucional n.º 54/2007, passaram a ser considerados brasileiros natos os
nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo,
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
Assinale as afirmativas CORRETAS.
A)
B)
C)
D)

III, IV e V, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II e V, apenas.
I, II, III e V, apenas.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa INCORRETA.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
A) por protesto cambial.
B) pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores.
C) por despacho do juiz, exceto se incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na
forma da lei processual.
D) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
QUESTÃO 04
Com relação à responsabilidade civil, considere as assertivas abaixo.
I - Os pais são responsáveis objetivamente pela reparação civil dos danos causados por filhos menores ou,
embora maiores de 18 anos, incapazes, ainda que estes não estejam sob sua autoridade e em sua companhia.
II - Independentemente da culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem, haverá obrigação de reparar o dano.
III - A regra geral que orienta a obrigação de indenizar está intimamente vinculada à extensão do dano. Entretanto,
caso o lesado tenha, de alguma maneira, concorrido, culposamente, na relação de causa e efeito, se houver
excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a
indenização.
IV - Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou,
salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.
V - O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de
reparos, cuja necessidade fosse manifesta.
Marque a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Apenas a I está incorreta.
Apenas a IV está correta.
I e II estão incorretas.
I e III estão incorretas.
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QUESTÃO 05
Analise as assertivas abaixo.
I

- São fases indispensáveis para que o ato administrativo produza seus efeitos: perfeição, validade e eficácia ou
aptidão para produzir efeitos no mundo jurídico.
II - Agências executivas são autarquias ou fundações públicas que, por iniciativa da Administração Direta, recebem
status de agência, e por serem eficientes, adquirem vantagens especiais.
III - Preconiza a Constituição Federal de 1988 que as fundações públicas regidas pelo direito público são
beneficiadas pela imunidade tributária recíproca.
IV - Ocorre excesso de poder quando o agente atua nos limites da competência legalmente definida, mas visando a
uma finalidade diversa daquela que estava prevista inicialmente.
V - Visando a uma maior eficiência, o ente estatal descentraliza a prestação de serviços para entes da
administração indireta ou a particulares, mediante contratos administrativos.
Marque a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

As assertivas I, II e III estão incorretas.
As assertivas I,III e V estão corretas.
As assertivas I, III e IV estão corretas.
As assertivas II, III e IV estão incorretas.

QUESTÃO 06
Analise corretamente as afirmativas abaixo.
I - O Código de Processo Civil dispõe que a fazenda pública goza de prazos dilatados para manifestação em
juízo, a exemplo de prazo em quádruplo para recorrer e em dobro para contestar.
II - É correto afirmar que a fazenda pública goza de garantia de duplo grau de jurisdição obrigatório, não
produzindo efeitos, senão depois de analisadas pelo tribunal, as decisões contrárias à fazenda pública. Tratase da chamada remessa necessária de decisões desfavoráveis ao Poder Público.
III - Os créditos das autarquias são cobrados por meio de execução fiscal, nos termos da Lei 6.830/80, com
aplicação do Código de Processo Civil, somente de forma subsidiária.
IV - Assim como as autarquias, as Fundações Públicas de Direito Público gozam de prazos dilatados para
manifestação em juízo, qual seja, prazo em quádruplo para recorrer e em dobro para contestar.
V - A Sociedade de Economia Mista é pessoa jurídica, cuja criação é autorizada por lei, constituída sob a forma de
sociedade anônima, cujas ações, em sua maioria, pertencem ao ente político ou entidade da Administração
Indireta.
Marque a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

As assertivas I, IV e V estão corretas.
As assertivas I, III e IV estão incorretas.
As assertivas I, II e IV estão incorretas.
As assertivas II, III e V estão corretas.

QUESTÃO 07
Marque a alternativa INCORRETA.
A) A administração financeira, especialmente a execução do orçamento, será fiscalizada na União pelo Congresso
Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, e nos Estados e Municípios pela forma que for estabelecida nas
Constituições estaduais.
B) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de
qualquer natureza por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de taxas,
inclusive pedágio, destinada exclusivamente à indenização das despesas de construção, conservação e
melhoramento de estradas.
C) A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo relevante para
qualificá-la a destinação legal do produto da sua arrecadação.
D) É defeso aos Estados e aos Municípios contrair empréstimo externo sem prévia autorização do Senado Federal.
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QUESTÃO 08
Com relação à sentença e à coisa julgada, identifique as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( )

O fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, passível de influir no julgamento da lide, porém surgido
após a fase de saneamento do processo, não poderá ser considerado pelo juiz de ofício em razão do princípio
da inalterabilidade da demanda.
( ) A sentença que julga procedente o pedido pleiteado em ação de conhecimento, utilizando-se de fundamentos
legais diversos daqueles apresentados na peça de ingresso, é válida.
( ) A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando e nem prejudicando terceiros.
Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio
necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
( ) Quando se reconhece a prescrição, haverá julgamento de mérito e, consequentemente, ocorrerá a coisa
julgada material.
( ) O julgamento da relação jurídica continuativa, da qual sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, é
imutável, já que a coisa julgada material se encontra consolidada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) F, V, F, V, V, F.
B) F, V, V, V, F, F.
C) V, F, F, F, V, V.
D) F, V, V, F, F, V.
QUESTÃO 09
Em caso de impedimento do Presidente e Vice-presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos,
sucessivamente, serão chamados ao exercício da Presidência:
A) Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Supremo Tribunal Federal.
B) Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado e Presidente do Supremo Tribunal Federal.
C) Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Senado e Presidente da Câmara dos Deputados.
D) Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado e Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
QUESTÃO 10
Com base no art. 4º da Constituição Federal de 1988, são princípios que regem o Brasil nas relações internacionais,
EXCETO
A) Autodeterminação dos povos.
B) Solução pacífica dos conflitos.
C) Concessão de asilo político.
D) Pluralismo político.
QUESTÃO 11
Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA.
I

- As sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração indireta do
Estado, são criadas por autorização legal e podem adotar qualquer forma societária entre aquelas admitidas
em direito.
II - As empresas públicas que desempenham atividade econômica poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às demais empresas do setor privado.
III - São traços específicos das agências reguladoras: estabilidade para os dirigentes que somente perderão o
mandato em caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo disciplinar, desse
modo, não podem ser livremente exonerados.
IV - Para ser qualificada como Agência Executiva, a autarquia, fundação ou empresa pública que não explore
atividade econômica deverá cumprir os seguintes requisitos: ter um plano estratégico de reestruturação e de
desenvolvimento institucional em andamento; celebração de contrato de gestão com o respectivo Ministério
supervisor.
V - O mandato dos Conselheiros e dos diretores das Agências Reguladoras terá o prazo fixado na lei de criação de
cada agência.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) I, II e IV estão incorretas.
B) II, III e IV estão corretas.
C) I, III e V estão corretas.
D) II, III e IV estão incorretas.
QUESTÃO 12
Marque a alternativa INCORRETA.
A) São atributos ou características do poder de polícia, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a
coercibilidade.
B) O poder disciplinar é aplicável às pessoas sujeitas à disciplina administrativa.
C) Quando a Administração Pública apura infrações e aplica penalidades aos servidores públicos, podemos afirmar
que ela se utiliza do poder hierárquico.
D) A desafetação é a retirada da destinação pública, antes atribuída a determinado bem, mediante lei ou ato
administrativo.
5

QUESTÃO 13
Com relação ao princípio do contraditório, é CORRETO afirmar:
A) É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
B) Nos processo que versam sobre direitos disponíveis, ele assegura a comunicação de todos os atos processuais
e faculta a possibilidade de intervir de forma útil para a formação do convencimento do juiz.
C) O réu deverá, em sua contestação, concentrar toda a matéria de sua defesa, sob pena de preclusão.
D) Compete ao réu impugnar cada um dos fatos apresentados na petição inicial, sob pena de serem presumidos
verdadeiros, ressalvadas as exceções legais à regra.
QUESTÃO 14
Verifique as assertivas abaixo, assinalando (V) para as verdadeiras, e (F) para as falsas.
( ) O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição, somente a favor de incapazes.
( ) Completada a relação processual com a citação do réu, não poderá o autor modificar o pedido sem a anuência
da parte contrária.
( ) A coisa julgada e a litispendência serão alegadas como preliminares na própria contestação.
( ) A nomeação à autoria feita pelo preposto ocorre quando aquele que detiver a coisa em nome alheio nomeia à
autoria o proprietário ou possuidor.
( ) Incumbe à parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, o ônus de provar o teor
e sua vigência, se assim determinar o juiz.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A)
B)
C)
D)

V, V, V, F, V.
F, V, F, F, V.
F, V, V, V, F.
F, V, V, F, V.

QUESTÃO 15
Sobre os recursos, é CORRETO afirmar:
A) Decisão além ou fora do pedido é passível de interposição de embargos de declaração apenas quando resultar
contradição.
B) Implica imediata deserção, a insuficiência no valor do preparo recursal.
C) O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença; a interposição do agravo de
instrumento não obsta o andamento do processo, salvo se ocorrer hipótese que justifique a concessão de efeito
suspensivo em benefício do agravante.
D) Extinto o processo sem julgamento do mérito, em nenhuma hipótese poderá o Tribunal julgar a lide, sob pena de
supressão de um grau de julgamento.
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas.

Como definir maturidade emocional?
1
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Penso que a maturidade emocional se caracteriza pelo atingir de um estado evolutivo no qual nos tornamos
mais competentes para lidar com as dificuldades da vida e por isso mesmo com maior disponibilidade para usufruir
de seus aspectos lúdicos e agradáveis.
Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa
tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos. Tolerar bem frustrações não
significa não sofrer com elas e muito menos não tratar de evitá-las. A boa tolerância às dores da vida implica certa
docilidade, capacidade de absorver os golpes e mais ou menos rapidamente se livrar da tristeza ou ressentimento
que possa ter sido causado por aquilo que nos contrariou.
Pessoas maduras também se aborrecem com as frustrações, mas não “descarregam” sua raiva sobre
terceiros que nada têm a ver com o que lhe ocorreu. Freud dizia que a maturidade se caracterizava pela substituição
da raiva pela tristeza e penso que ele tinha razão. Acrescentei mais um ingrediente, qual seja, o de que devemos
tratar de nos livrar da tristeza o mais depressa possível.
A maturidade emocional tem muito a ver com o que, hoje em dia, se chama de inteligência emocional (I.E.):
competência para se relacionar com pessoas em todos os ambientes, habilidade para evitar conflitos desnecessários
e até mesmo tentar harmonizar interesses e agir sempre em prol da construção de um clima positivo e agradável nos
ambientes que frequenta. Assim, a pessoa mais amadurecida busca também a evolução moral, condição que a leva
a agir de modo equânime, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais.
Pessoas com boa I.E. também agem com certa estabilidade de humor, de modo que não são criaturas “de
lua”, aquelas que nunca se pode saber com antecipação em que estado de humor estarão. É claro que a
estabilidade de humor não significa estar sempre alegre e feliz; o humor das pessoas mais equilibradas é
proporcional ao que está lhes acontecendo, sendo que os momentos de tristeza são vividos com dignidade e classe.
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As pessoas mais tolerantes a frustrações, moralmente mais bem desenvolvidas e de humor estável são capazes de
despertar a confiança daqueles que com elas convivem. Assim, tornam-se bons parceiros sentimentais, bons
amigos, sócios, colegas de trabalho…
A maturidade acaba vindo acompanhada de uma série de boas propriedades e elas são motivo de satisfação
dos que foram capazes de avançar na direção de conquistá-la. É claro que o processo de evolução é interminável e
jamais deveríamos nos considerar como um “produto acabado”; estar sempre progredindo tende a determinar um
estado de alma positivo, um justo otimismo em relação ao futuro – sim, porque quem está crescendo pode esperar
mais coisas boas para si lá adiante.
Outra característica da maturidade é o senso de responsabilidade sobre si mesmo, assim como o
desenvolvimento de uma sólida disciplina: isso significa controle racional sobre todas as emoções, especialmente a
preguiça. Uma razão forte também exerce controle e administra a inveja, os ciúmes, os anseios eróticos e
românticos, assim como a raiva e a agressividade. Controlar não significa reprimir e muito menos sempre deixar de
agir de acordo com as emoções; significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e só se tornam ação quando
por ela avalizadas. Esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez que exercem adequado
domínio sobre si mesmas.
Os mais evoluídos emocionalmente tendem a ser mais ousados e a buscar com determinação a realização
de seus projetos. Têm menos medo dos eventuais – e inevitáveis – fracassos, pois se consideram suficientemente
fortes para superar a dor derivada dos revezes. Ao contrário, aprendem com seus tombos, reconhecem onde
erraram e seguem em frente com otimismo e coragem ainda maior. Costumam ter melhores resultados do que
aqueles mais ponderados e comedidos, condição que não raramente esconde o medo do sofrimento próprio dos que
enfrentam os riscos.
Finalmente, para que possamos viver com serenidade e alegria, temos que aceitar uma propriedade
essencial da nossa condição: somos governados pelo que chamo de “princípio da incerteza”; ou seja, não sabemos
responder às questões essenciais que caracterizam nossa existência: qual o sentido da vida, de onde viemos, para
onde vamos, por quanto tempo estaremos aqui etc. É sobre esse solo de areia movediça que temos que construir
nosso castelo e fazê-lo com otimismo e persistência mesmo sabendo que ele pode ruir a qualquer momento.
(Fonte: http://flaviogikovate.com.br/como-definir-maturidade-emocional/Acesso em 27 de fev. 2016.)
QUESTÃO 16
De acordo com o texto, as pessoas inteligentes emocionalmente são aquelas que, EXCETO
A) sabem se relacionar com o outro em diferentes ambientes.
B) evitam conflitos desnecessários.
C) exigem sempre os seus direitos.
D) reconhecem os seus direitos e deveres e os dos outros.
QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que apresenta uma atitude que, segundo o autor, pode ser atribuída àqueles que são imaturos
emocionalmente.
A) Ousadia.
B) Comedimento.
C) Aceitação.
D) Otimismo.
QUESTÃO 18
Todos os sentimentos abaixo, de acordo com o autor, podem ser próprios de pessoas imaturas emocionalmente,
EXCETO
A) instabilidade de humor.
B) agressividade.
C) raiva.
D) tristeza.
QUESTÃO 19
De acordo com o texto, constitui uma característica inerentes à vida:
A) Reagir emocionalmente ao que nos acontece.
B) Negar a dor advinda dos revezes.
C) Agir sempre usando a razão.
D) Não ter respostas para questões existenciais.
QUESTÃO 20
As pessoas com inteligência emocional despertam em outras pessoas, EXCETO
A) instabilidade.
B) confiabilidade.
C) companheirismo.
D) harmonia.
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QUESTÃO 21
Assinale a alternativa em que se verifica o uso de linguagem metafórica.
A) “Costumam ter melhores resultados do que aqueles mais ponderados e comedidos, condição que não raramente
esconde o medo do sofrimento próprio dos que enfrentam os riscos.” (Linhas 40-42)
B) “Assim, a pessoa mais amadurecida busca também a evolução moral, condição que a leva a agir de modo
equânime, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais.” (Linha 16-17)
C) “É sobre esse solo de areia movediça que temos que construir nosso castelo e fazê-lo com otimismo e
persistência mesmo sabendo que ele pode ruir a qualquer momento.” (Linhas 46-47)
D) “Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa
tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos.” (Linhas 4-5)
QUESTÃO 22
Considere a expressão negritada no trecho: “Esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez
que exercem adequado domínio sobre si mesmas.” (Linhas 35-36)
Nesse trecho, essa expressão negrita assume valor semântico de
A) causa.
B) conclusão.
C) consequência.
D) concessão.
QUESTÃO 23
Considere o uso do pronome oblíquo átono no trecho: “ [...] significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e
só se tornam ação quando por ela avalizadas.” (Linhas 34-35)
A posição proclítica desse pronome justifica-se pela/pelo
A) tempo do verbo.
B) presença de palavra atrativa.
C) tipo de frase.
D) ausência de palavra atrativa.
QUESTÃO 24
Considere o uso do acento indicativo de crase no trecho: “A boa tolerância às dores da vida implica certa docilidade,
capacidade de absorver os golpes [...]” (Linhas 6-7)
Assinale a alternativa que justifica esse uso.
A) Presença de locução adverbial feminina.
B) Ocorrência de locução prepositiva feminina.
C) Fusão da preposição “a” com o artigo “a”.
D) Presença de locução conjuntiva feminina.
QUESTÃO 25
Considere o verbo negritado no trecho: “Os mais evoluídos emocionalmente tendem a ser mais ousados e a buscar
com determinação a realização de seus projetos. Têm menos medo dos eventuais – e inevitáveis – fracassos [...]”
(Linhas 37-38)
Assinale a alternativa que contém o verbo que segue a mesma regra de acentuação do verbo negritado acima.
A) vir.
B) ver.
C) crer.
D) ler.

PROVA DE LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIDOR PÚBLICO
Questões numeradas de 26 à 30
QUESTÃO 26
João, ocupante de cargo efetivo municipal, valendo-se da função pública, por desavenças com seu vizinho,
inimigo de longa data, atrasou de propósito o atendimento da sua solicitação, que aguardava há mais tempo,
passando todas as demais na frente. A conduta do servidor públic o, nesse caso, feriu o princípio informativo
expresso do art. 37, caput, da Constituição da República, chamado princípio da
A) eficácia.
B) publicidade.
C) razoabilidade.
D) impessoalidade.
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QUESTÃO 27
Os servidores públicos do Município de Montes Claros observam, no exercício de suas funções, os padrões éticos de
conduta exigidos por meio do Código de Ética (Lei n.º 3177/2003). A respeito da Lei n.º 3177/2003, marque a
alternativa CORRETA.
A) A moralidade da Administração Pública limita-ser à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da
ideia de que o fim é sempre o bem comum.
B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado
como seu maior patrimônio.
C) A publicidade, em qualquer situação do ato administrativo, constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando
sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.
D) O servidor deve prestar atenção às ordens de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, sem
escusas, evitando conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tipificam falta
funcional grave, passível de punição disciplinar.
QUESTÃO 28
A respeito dos direitos assegurados na Declaração dos Direitos Humanos, todas as assertivas estão corretas,
EXCETO
A) Para ser titular dos Direitos Humanos, é necessário ter uma nacionalidade.
B) Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência e
nem a ataques a sua honra e reputação.
C) É um direito de todo ser humano mudar de nacionalidade.
D) Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
QUESTÃO 29
De acordo a Lei n.º 3175/2003 (Estatuto dos Servidores Municipais), em relação às penalidades aplicadas aos
servidores públicos efetivos, nos casos de infrações disciplinares, marque a alternativa CORRETA.
A) As penalidades são aplicadas pelo Secretário Municipal de Administração, quando se tratar de demissão e
cassação de aposentadoria.
B) As penalidades são aplicadas pela autoridade administrativa de hierarquia imediatamente superior ao infrator,
quando se tratar de suspensão por mais de 60 dias.
C) As penalidades são aplicadas pelo Prefeito Municipal, nos casos de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade de servidor vinculado a órgão abrangido pelo Município.
D) Todas as penalidades são aplicadas pelo Prefeito Municipal, único competente para o ato, que não mencionará o
fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, com intuito de preservar a intimidade do infrator.
QUESTÃO 30
Os princípios balizam a atuação da Administração Pública. Alguns, inclusive, com previsão constitucional
expressa. Em relação aos princípios do art. 37, da Constituição Federal, pode-se afirmar:
A) O princípio da eficiência é aplicado em conjunto com o princípio da supremacia do interesse público, podendo
excepcionar o princípio da indisponibilidade do interesse público sempre que represente solução mais benéfica
para a gestão administrativa e o atingimento de resultados em favor dos administrados.
B) O princípio da publicidade não incide apenas em orientar a divulgação e a transparência dos atos finais, mas
também permite aos administrados conhecer documentos e ter informações ao longo do processo de tomada de
decisão.
C) Enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso dos processos e atividades desenvolvidos pela
Administração, os demais princípios destinam-se ao resultado e aos destinatários finais, não tendo aplicabilidade
antes disso.
D) À exceção do princípio da publicidade, que se expressa pela divulgação dos atos finais praticados, os demais
princípios dependem de análise do caso concreto, para que se possa verificar se foram adequadamente
observados.
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RASCUNHO

OBS.: Se for destacar esta folha, tenha cuidado para não desmanchar o caderno de provas.
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