
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - MG 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2015 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 

ADVOGADO II 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha com 04 opções de 

resposta cada; 
 Transcreva para a Folha de Respostas a alternativa que julgar correta; 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão; 

 Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais 
alternativas ou se não houver marcação; 

 Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra; 

 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a 
folha de respostas, seu caderno de questões, exceto na situação em que 

concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto 

para término das provas quando então poderá levar o caderno de provas; 
 O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho Padrão 

entregue pelo Fiscal de Sala; 

 Leia com atenção cada questão da prova e não deixe nenhuma sem 
resposta; 

 A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de 

decorridos 60 minutos do início das mesmas; 
 A não assinatura na Folha de Respostas Oficial (Gabarito) implica na 

eliminação imediata do candidato; 

 O Gabarito Oficial e as Provas Objetivas serão disponibilizados a partir das 
20 horas do dia 19/07/2015 no endereço eletrônico 

www.reisauditores.com.br  
 

ATENÇÃO ao preencher a Folha de Respostas! 
E não se esqueça de assiná-la no campo apropriado! 

 

A Folha de Respostas contém as necessárias instruções de seu preenchimento. 
 

Duração desta prova: (03) Três Horas. 
 

Boa Prova! 
 

Inscrição nº: 
 
Nome do candidato: 
 
 

 

 
Realização: 

Reis & Reis Auditores Associados 

www.reisauditores.com.br 

http://www.reisauditores.com.br/
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PROVA Nº01 

PORTUGUES 

Leia o texto 01, abaixo, para 
responder as questões de 01 a 

05.  
 

O futuro da democracia 
 

Boaventura de Sousa Santos 

 

Analisada globalmente, a democracia 

oferece-nos duas imagens muito 
contrastantes. Por um lado, na forma 

de democracia representativa, ela é 

hoje considerada internacionalmente 

o único regime político legítimo. 

Investem-se milhões de euros e 

dólares em programas de promoção 
da democracia, em missões de 

fiscalização de processos eleitorais, e, 

quando algum país do chamado 
Terceiro Mundo manifesta renitência 

em adotar o regime democrático, as 

agências financeiras internacionais 
têm meios de o pressionar através 

das condições de concessão de 

empréstimos. Por outro lado, 
começam a proliferar os sinais de 

que os regimes democráticos 

instaurados nos últimos trinta ou 
vinte anos traíram as expectativas 

dos grupos sociais excluídos, dos 

trabalhadores cada vez mais 
ameaçados nos seus direitos e das 

classes médias empobrecidas. 
 

Sondagens recentes feitos na 

América Latina revelam que em 

alguns países a maioria da população 
preferiria uma ditadura desde que lhe 

garantisse algum bem-estar social. 

Acrescente-se que as revelações, 
cada vez mais freqüentes, de 

corrupção levam à conclusão que os 
governantes legitimamente eleitos 

usam o seu mandato para enriquecer 

à custa do povo e dos contribuintes. 

Por sua vez, o desrespeito dos 

partidos, uma vez eleitos, pelos seus 
programas eleitorais parece nunca 

ter sido tão grande. De modo que os 

cidadãos se sentem cada vez menos 
representados pelos seus 

representantes e acham que as 

decisões mais importantes dos seus 
governos escapam à sua participação 

democrática. 
 

O contraste entre estas duas 

imagens oculta um outro, entre as 

democracias reais e o ideal 

democrático. Rousseau foi quem 

melhor definiu este ideal: uma 
sociedade só é democrática quando 

ninguém for tão rico que possa 

comprar alguém e ninguém seja tão 
pobre que tenha de se vender a 

alguém. Segundo este critério, 

estamos ainda longe da democracia. 
Os desafios que são postos à 

democracia no nosso tempo são os 

seguintes. Primeiro, se continuarem 
a aumentar as desigualdades sociais 

entre ricos e pobres ao ritmo das três 

últimas décadas, em breve, a 
igualdade jurídico-política entre os 

cidadãos deixará de ser um ideal 

republicano para se tornar uma 
hipocrisia social constitucionalizada. 
 

Segundo, a democracia atual não 
está preparada para reconhecer a 

diversidade cultural, para lutar 

eficazmente contra o racismo, o 

colonialismo e o sexismo e as 

discriminações em que eles se 

traduzem. Isto é tanto mais grave 
quanto é certo que as sociedades 

nacionais são cada vez mais 

multiculturais e multiétnicas. 
Terceiro, as imposições econômicas e 
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militares dos países dominantes são 

cada vez mais drásticas e menos 

democráticas. Assim sucede, em 
particular, quando vitórias eleitorais 

legítimas são transformadas pelo 

chefe da diplomacia norte-americana 
em ameaças à democracia, sejam 

elas as vitórias do Hamas, de Hugo 

Chávez ou de Evo Morales.  
 

Finalmente, o quarto desafio diz 

respeito às condições da participação 
democrática dos cidadãos. São três 

as principais condições: ser garantida 

a sobrevivência: quem não tem com 

que se alimentar e alimentar a sua 

família tem prioridades mais altas 
que votar; não estar ameaçado: 

quem vive ameaçado pela violência 

no espaço público, na empresa ou 
em casa, não é livre, qualquer que 

seja o regime político em que vive; 

estar informado: quem não dispõe da 
informação necessária a uma 

participação esclarecida, equivoca-se 

quer quando participa, quer quando 
não participa. Pode dizer-se com 

segurança que a promoção da 

democracia não ocorreu de par com 
a promoção das condições de 

participação democrática. Se esta 

tendência continuar, o futuro da 
democracia, tal como a conhecemos, 
é problemático.  
 

 

Visualizado em: 

http://cartamaior.com.br/?/Coluna/O-futuro-

da-democracia/19415 (em 13/07/2015) 

 

01) Conforme o texto marque a 

afirmativa incorreta sobre a 
Democracia: 

 

a) As imposições econômicas e 

militares dos países dominantes são 

cada vez menos democráticas; 

b) A democracia já representa na 

realidade atual uma verdadeira 
hipocrisia social constitucionalizada; 

c) A democracia atual não está 
preparada para reconhecer a 

pluralidade cultural, para lutar de 

forma eficaz contra o racismo, o 
colonialismo e o sexismo e as 

discriminações; 
d) Na atualidade a democracia 

representativa é considerada 
internacionalmente o único regime 

político legítimo. 

 

02) Na frase: 

 

(...)” e, quando algum país do 

chamado Terceiro Mundo manifesta 

renitência em adotar o regime 
democrático, as agências financeiras 

internacionais têm meios de o 

pressionar através das condições de 
concessão de empréstimos.” 
 

A palavra em destaque pode ser 
corretamente substituída sem alterar o 

sentido do texto, por: EXCETO: 
 

a) relutância; 
b) resistência; 

c) tolerância; 
d) pertinácia. 

 

03)  Veja a foto abaixo referente às 
ultimas manifestações ocorridas no 

Brasil: 
 

 

http://cartamaior.com.br/?/Coluna/O-futuro-da-democracia/19415
http://cartamaior.com.br/?/Coluna/O-futuro-da-democracia/19415
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Marque a opção que reflete uma das 

passagens do texto relacionada à 
imagem acima destacada: 

 

a) “Assim sucede, em particular, 

quando vitórias eleitorais legítimas 

são transformadas pelo chefe da 
diplomacia norte-americana em 

ameaças à democracia, sejam elas as 

vitórias do Hamas, de Hugo Chávez 
ou de Evo Morales.”;  

b) “Sondagens recentes feitos na 

América Latina revelam que em 
alguns países a maioria da população 

preferiria uma ditadura desde que lhe 

garantisse algum bem-estar social;” 
c) “Por outro lado, começam a 

proliferar os sinais de que os regimes 

democráticos instaurados nos últimos 
trinta ou vinte anos traíram as 

expectativas dos grupos sociais 

excluídos, dos trabalhadores cada 
vez mais ameaçados nos seus 

direitos e das classes médias 

empobrecidas.” 

d) “Segundo, a democracia atual não 

está preparada para reconhecer a 

diversidade cultural, para lutar 
eficazmente contra o racismo, o 

colonialismo e o sexismo e as 

discriminações em que eles se 
traduzem. “ 

 

04) De acordo com o texto, podemos 

afirmar que o autor em sua análise 
geral : 

 
a) Se mostra otimista com o futuro da 

democracia; 
b) Se mostra preocupado com o futuro 

da democracia; 
c) Se mostra eufórico com o futuro da 

democracia; 
d) Se mostra emblemático com o 

futuro da democracia;     

 

05) Representam condições da 

participação democrática dos cidadãos 
apresentadas pelo autor, EXCETO: 

 
a) garantia de sobrevivência; 

b) não estar ameaçado; 

c) estar informado; 
d) desigualdade social; 

 

06) Na frase: 
 

“Dispensamos todos os 
servidores”. 

 
O sujeito é: 

 
a) Implícito;    

b) Simples;  
c) Indeterminado; 

d) Inexistente. 

 

07) Marque a opção em que ocorre 
erro de concordância verbal: 

 
a)  25% do orçamento do 

município deve destinar-se à Educação; 
b) A maioria dos alunos aprovou a 

ideia; 
c) Todos os pares dançavam muito 

bem; 
d) A orquestra tocaram uma valsa 

longa. 

 

08) Marque a opção incorreta: 

 
a) É proibida entrada de crianças; 

b) Em certos momentos, 

é necessário firmeza; 
c) Não é permitido saída pelas portas 

laterais; 
d) Seguem anexas as documentações 

requeridas. 
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09) Marque a opção em que ocorre 

erro de ortografia: 
 

a) A barragem foi totalmente limpa 
esta manhã. 

b) É preciso que você arranje um jeito 

de levar este material. 
c) O rabujento do seu pai não teve 

nenhum previlégio. 
d) Ao analisar o exame o médico 

verificou que a glicose estava muito 
elevada. 

 

10) Avalie as alternativas abaixo: 
 

I – herói – egoísmo – raíz; 
II – ruím  - juíz – poético; 

III – aterrissar – buchecha - impecilho 
IV – supertição – frustrado - boeiro 

 
Quais das alternativa acima 

apresentam ao menos duas palavras 

com erro ortográfico, em conformidade 
com as normas  gramaticais vigentes: 

 
a) Apenas as afirmativas II e III; 

b) Apenas as alternativas III e IV; 
c) Apenas as alternativas II, III e IV; 

d) Todas as alternativas apresentam 
pelo menos duas palavras com erro 

ortográfico;  

 

 

PROVA Nº02 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11) São funções atribuídas à Régua 

Horizontal do Microsoft Word, 

exceto: 
 

a) Estende o texto à direita da 

marca da tabulação; 
b) Centraliza o texto na marca de 

tabulação; 

c) Adiciona ou remove bordas; 
d) Estende o texto à esquerda da 

marca da tabulação. 

 

12) Podemos alterar o contraste 

para texto e cores do Windows, 

teclas de aderência e outras 
ferramentas de acessibilidade como 

teclado virtual e lente de aumento. 

 
O recurso citado acima refere-se à: 

 

a) Central de Segurança; 
b) Opções de Acessibilidade; 

c) Contas de Usuário; 

d) Desempenho e Manutenção. 

 

13) Observe as figuras que estão 

localizadas na Barra de Títulos: 

 

I- ;    

II- ; 

III- ;  

IV- ;  

V- . 

 
Estão corretas: 

 

a)Todas as afirmativas; 
b) Todas as alternativas, exceto as 

alternativas IV e V; 

c) Todas as alternativas, exceto a 
alternativa V; 

d) Nenhuma das alternativas.  

 

14) Qual das alternativas abaixo é 
utilizada para fechar um aplicativo 

no Windows.  

 
a) CTRL+ F4; 

b) CTRL + Q; 

c) CTRL + P + FECHAR TUDO; 
d) ALT + N +P. 
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15) Analise as afirmativas abaixo: 
 

I- BMP; 

II- JPG; 
III- GIF 

IV- PNG. 

 
Todas as afirmativas acima são 

extensões de salvamento do 

programa: 
 

a) Microsoft Word; 

b) Paint; 
c) Microsoft PowerPoint; 

d) Microsoft Text. 

 

16) A figura abaixo é um dos 
recursos localizada nos programas 

do Microsoft Office. Qual é o seu 

nome?  
 

  

 
 

a) Visualização da digitação; 
b) Ortografia e gramática; 

c) Localizar; 

d) Imprimir. 

 

17) O envio e recebimento de uma 
mensagem de e-mail são realizados 

através de um sistema de correio 

eletrônico. 
Qual é a sigla que representa o 

termo “com cópia”? 

 
a) CCO; 

b) CC; 

c) TO; 
d) CCP. 

 

18) São programas da categoria de 

navegadores de internet, exceto: 

 
a) Opera; 

b) Firefox; 

c) Chrome; 
d) Windows Explorer. 

 

19) Para a utilização do recurso na 

planilha de Excel que „move o cursor 
para o fim da linha‟. Qual deverá ser 

a tecla pressionada? 

 
a) End; 

b) PageDown; 

c) Home; 
d) End Seta para meio. 

 

20) Observe o gráfico: 

 

 
 
Para formular o gráfico apresentado. 

Qual alternativa foi necessária? 

 
a)   

Extensão dos Estados Brasileiros 

Alagoas 98.452,002 

Bahia 564.830,859 

Ceará 148.920,538 

Minas Gerais 586.520,368 

b) 

Extensão dos Estados Brasileiros 

São Paulo 98.452,002 

Pernambuco 564.830,859 

Ceará 148.920,538 

Minas Gerais 586.520,368 

Alagoas; 
98.452,002 

Bahia; 
564.830,85

9 

Ceará; 
148.920,53

8 

Minas 
Gerais; 

586.520,36
8 

Extensão dos Estados Brasileiros 

mailto:conta@provedor.com.br
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c)  

Extesão dos Estados Brasileiros 

Minas Gerais 98.452,002 

Bahia 564.830,859 

Ceará 148.920,538 

Alagoas 586.520,368 

 
d)  

Extesão dos Estados Brasileiros 

Alagoas 98.452,002 

Ceará 564.830,859 

Bahia 148.920,538 

Minas Gerais 586.520,368 
 

 

PROVA Nº03 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
 

21) Das alternativas abaixo, qual 
não causa impactos negativos ao 

meio ambiente? 

 
 

a) Hidrelétricas; 

b) Produção Artesanal; 
c) Máquinas e Chaminés; 

d) Veículos movidos a combustível 

fóssil. 

 

22) Complete as lacunas com a 
sequência correta: 

 

Na natureza nada se __________, 
nada se ___________, tudo se 

__________. (Antoine Laurent Lavoisier). 

 
a) Transforma, cria, perde; 

b) Perde, cria, transforma; 

c) Cria, perde, transforma; 
d) Transforma, perde, cria. 

 

23) Afeta diretamente o bem estar 

dos cidadãos brasileiros quando 

diminui os investimentos públicos 
na saúde, educação e segurança, 

habitação entre outros direitos 

essenciais a vida e fere 
criminalmente a constituição federal 

quando amplia a execução social e a 

desigualdade econômica. 
 

O texto acima refere-se: 

 
a) ao vírus da dengue; 

b) à corrupção; 

c) ao racionamento energético; 
d) ao racionamento hídrico. 

 

24) Complete a lacuna 

corretamente: 
 

______________ é uma forma de 

preconceito generalizado aos 
indivíduos de toda uma classe 

social, aos quais são atribuídos 

traços de personalidade ou moral 
largamente homogêneos. Os 

atributos podem ser bons ou ruins, 

ou uma combinação de ambos. 
 

a) O preconceito racial; 

b) O preconceito social; 
c) O preconceito sexual; 

d) O preconceito físico. 

 

25) O navegador Vasco da Gama 
desembarcou na Índia no ano de: 

 

 

a) 1489; 

b) 1498; 

c) 1500; 
d) 1900.  
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26) Qual das alternativas abaixo é a 

definição de Balança Comercial? 

 
a) É o aumento persistente e 

generalizado no valor dos preços; 

b) Valor gasto pelo Governo e que 
excede o valor de sua arrecadação, 

sem levar em consideração a 

despesa realizada com o pagamento 
dos juros da dívida pública; 

c) É um termo econômico que 

representa a diferença entre o total 
de exportações menos o total de 

importações de bens de cada 

países; 
d) É uma das formas utilizadas para 

a captação de recursos para 

financiar atividades do governo 
federal, tais como educação, saúde 

e infraestrutura. 

 

27) Qual e o 4º quarto estado 
brasileiro mais extenso? 

 

a) Pará; 
b) Bahia; 

c) Minas Gerais; 

d) Amazona. 

 

28) O município de Delta/MG se 
localiza na microrregião de: 

 
a) Triângulo Mineiro; 

b) Uberaba; 

c) Delta; 
d) Centro Sul. 

 

29) Em qual ano Delta/MG passou 

existir como município? 

 
a) 1985; 

b) 1995; 

c) 2005; 
d) 1988. 

 

30) São produtos naturais do 

município de Delta/MG, exceto: 

 
a) Cana-de-açucar; 

b) Soja; 

c) Areia; 
d) Carvão Mineral. 

 

 

PROVA Nº 04 - ESPECÍFICA 

ADVOGADO II  

 
 

31) O exercício de poder pelo povo 

no município dar-se-á mediante, 
exceto: 

  

 
a)Plebiscito; 

b) Referendo; 

c) Participação na Administração 
Pública; 

d) Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. 

 

32) Assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna da 

definição a seguir: 
 

 

“__________________ é o 
procedimento obrigatório, regra 

geral, para as contratações feitas 

pelo Poder Público, tem por objetivo 
assegurar que estas selecionarão 

sempre a melhor proposta com as 

melhores e mais vantajosas 

condições para a Administração.” 

 
a) Contratação; 
b) Concurso; 

c) Ação Judicial; 
d) Licitação. 
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33) Assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna da 

definição a seguir: 
 

“______________ são ajustes 
celebrados pela Administração 

Pública por meio de regras 

previamente estipuladas por esta, 
sob um regime de Direito Público, 

visando à preservação dos 

interesses da coletividade.” 
 

a) Os contratos administrativos; 
b) As licitações; 

c) As dispensas de licitação; 

d) Os leilões. 
 

34) Assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) para as afirmações a seguir, 

e assinale a alternativa correta: 
 

(   ) Para a licitação na modalidade 

pregão presencial, faz-se necessário 
o cadastramento prévio junto ao 

órgão responsável pela licitação; 

(   ) A modalidade de licitação 
pregão é regido por legislação 

específica, sendo este a Lei 

10.520/2002; 
(   ) O Pregão subdivide-se em duas 

variantes processuais sendo ela o 

pregão presencial e o pregão 
eletrônico. 
 

a) F,V,V; 

b) F,V,F; 
c) F,F,V; 

d) V,V,F.  
 

35) Assinale V (verdadeiro) ou F 

(falso) para as afirmações a seguir, 

e em seguida assinale a alternativa 
correta: 
 

(   ) O princípio da impessoalidade 
obriga a Administração em sua 

atuação, a não praticar atos visando 

aos interesses pessoais ou se 

subordinando à conveniência de 

qualquer indivíduo, mas sim, 
direcionada a atender aos ditames 

legais e, essencialmente, aos 

interesses sociais; 
(   ) O Princípio da Moralidade 

atribui ao administrador e agente 

público, a obrigação de atuar com 
moral, ética, boa-fé e lealdade; 

(   ) O princípio da eficiência 

apresenta dois aspectos, sendo eles 
o modo de atuação do agente 

público, do qual se espera o melhor 

desempenho possível de suas 
atribuições para lograr os melhores 

resultados; e em relação ao modo 

de organizar, estruturar, disciplinar 
a Administração Pública, também 

com o mesmo objetivo de alcançar 

os melhores resultados na prestação 
do serviço público. 

 

a) V, V, V; 
b) V, V, F; 

c) F, F, V; 

d) F, V, F. 

 

36) Assinale a alternativa correta 

referente aos atos administrativos: 

 
a) A auto-executoriedade é o poder 

que os atos administrativos 

possuem em exigir o fiel 
cumprimento da lei; 

b) A presunção de ilegitimidade 

impõe obrigações unilaterais aos 
administrados, independente da 

concordância destes; 

c) Os atos normativos são aqueles 
que contêm um comando geral do 

Poder Executivo visando à correta 

aplicação da lei; 
d) Os atos punitivos são aqueles 

que visam disciplinar o 
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funcionamento da Administração e a 

conduta de seus agentes no 

desempenho de suas atribuições. 

 

37) Sobre os bens públicos, assinale 

a alternativa correta: 

 
a) Os bens públicos, em regra, são 

alienáveis; 

b) Os bens públicos de uso especial, 
são aqueles utilizados pela 

Administração Pública, para a 

execução de serviços públicos 
possuindo destinação especial; 

c) Os bens dominicais são de uso 

comum do povo como rios, estradas 
e praças; 

d) Os bens públicos de uso comum 

estão sujeitos a usucapião, em 
casos especiais previstos em lei. 

 

38) Sobre os remédios 

constitucionais, assinale a 

alternativa incorreta: 
 

a) O mandado de injunção permite 

à pessoa exigir a viabilidade do 
exercício dos direitos e da liberdade 

previstos na Constituição, sendo 

eles à cidadania, à soberania, à 
nacionalidade, dentre outros; 

b) A ação popular assegura o 
conhecimento de informações 

relativas à pessoa impetrante, além 

de retificar de dados, quando não se 
prefira faze-lo por processo sigiloso, 

judicial ou administrativo; 

c) O Mandado de Segurança se 

destina a proteger os direitos 

pessoais não amparados pelo 

habeas corpus; 
d) O habeas corpus visa a correção 

judicial de determinada categoria 

dos atos administrativos, que 
constrangem a liberdade do 

indivíduo de ir e vir, geralmente 

aplicado nos casos de prisões ou 

detenções ilegais. 
_____________________________

39) Assinale a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna: 
 

____________ consiste num 

sistema de normas jurídicas, 
escritas ou costumeiras, que 

regulam a forma do Estado, a forma 

de seu governo, o modo de 
aquisição e exercício do poder, o 

estabelecimento de seus órgãos e 

os limites de sua atuação. 
 

a) Jurisprudência; 

b) Constituição Federal; 
c) Códigos de Processos; 

d) Códigos Civil e Penal. 

 

40) Assinale a alternativa correta, 
no que se refere aos prazos para 

interposição de recurso 

administrativo nas licitações: 
 

 

a) Concorrência: 02 (dois) dias úteis 
contados a partir da lavratura da 

ata da sessão ou intimação do ato; 

b) Convite: 02 (dois) dias úteis 
contados a partir da lavratura da 

ata da sessão ou intimação do ato; 

c) Pregão Presencial: 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da lavratura 

da ata da sessão ou intimação do 

ato; 
d) Nenhuma das alternativas estão 

corretas. 

 



 

 
 

 

 

 




