PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
COHAB MINAS.
Edital nº 01/2015

ADVOGADO
Código 301

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 – Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Prova Aberta.
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
3 – Ao receber a Folha de Respostas e o Caderno de Redações:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4 – ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles.” Ruy Barbosa
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5 – Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
ATENÇÃO: Conforme o subitem 8.4.5. Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo
da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. 8.4.6. Ao terminar a Prova Objetiva
e a Redação, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Provas Objetivas e Aberta, o Cartão de Respostas, e o
Caderno de Resposta da Prova Aberta, conforme cargos, devidamente assinados nos locais apropriados. 8.4.7.
O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital e especificados na capa
da Prova. 8.4.8. O tempo de duração das provas abrange a distribuição das provas, assinatura da Folha de Respostas, a
transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva e das Provas Abertas para a Folha de Respostas.
8.4.12. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto
do constante no item 8.4.11. 8.4.22. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que
desligados, telefone celular, relógios, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador,
transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização
deste processo seletivo simplificado vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados.
8.4.25. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso
de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 8.4.25.1. Durante o período de realização
das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. 8.4.27. Será vedado ao
candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para
o respectivo porte. 8.4.36. Não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva, Redação e Aberta por erro
do candidato.
O caderno de questões e o gabarito da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 21 de setembro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro)
alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português,
10 (dez) questões de Informática e 20 (vinte) questões de Conhecimentos
Específicos, todas perfeitamente legíveis, e a questão da Prova Aberta.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Leia o texto seguinte para responder as
questões de 1 a 3.
Muita gente pensa que as palavras têm um sentido fixo
e verdadeiro. Entre os defensores dessa tese, os mais
sofisticados argumentam em nome de um sentido antigo,
supostamente originário. Não deixa de estar implícita
nessa tese uma generalização dela, segundo a qual
antigamente tudo era melhor (do paraíso antes da queda
às línguas antes de Babel). Entretanto, o que melhor se
pode saber sobre as línguas decorre da observação
cotidiana do que fazem com ela os falantes. E o que os
falantes mais fazem com ela é puxá-la para seu lado.
Se se quer entender minimamente uma língua, talvez
o melhor caminho seja olhá-la com olhos de sociólogo
(em vez de consultar uma gramática ou um dicionário):
e o que primeiro se vê é que ela não é (nenhuma delas)
uniforme – assim como não o é nenhuma sociedade.
É mais comum que se observe a heterogeneidade de
uma língua com base na diversidade de sotaques e
de construções gramaticais (de que ‘nós vamos’ / ‘nós
vai’ pode ser uma espécie de símbolo). Mas há tanta
variedade de sentidos quanto de pronúncias ou de
concordâncias verbais e nominais.
Muitos pensam que, assim, nunca nos entenderemos.
Mas é óbvio que não. Se nos entendêssemos, por que
existiria a história de Babel?
POSSENTI, Sírio. Disputa de sentidos. Instituto Ciência
Hoje. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/
palavreado/disputa-de-sentidos>.
Acesso em: 11 ago. 2015. Adaptado.

QUESTÃO 1
Para o autor, o conhecimento da língua deve advir
A) da análise de sociólogos, e não de linguistas.
B) da forma como os falantes usam a língua.
C) do estudo de dicionários e gramáticas.
D) do exame de seu sentido originário.
QUESTÃO 2
“Entre os defensores dessa tese, os mais sofisticados
argumentam em nome de um sentido antigo,
supostamente originário.”

QUESTÃO 3
A expressão “puxá-la para seu lado” possui, no texto, o
sentido de
A) aproveitá-la como se acha melhor, pois a
comunicação independe da variante.
B) fazê-la uma aliada para enfrentar as situações
de uso formal da linguagem.
C) omitir-se do uso padrão da
utilizando-a de maneira aleatória.

linguagem,

D) utilizá-la segundo as necessidades linguísticas
do dia a dia do usuário.
INSTRUÇÃO: Leia o texto seguinte para responder as
questões 4 e 5.
Dignidade de morrer
Baseado em um caso real de eutanásia, filme italiano
“A Bela Adormecida” discute os conflitos morais e
religiosos que cercam a decisão de um pai em pôr
fim à vida da filha em coma
Um dramático caso da sociedade italiana atual,
envolvendo consciência individual e razão de Estado,
convicções religiosas e pertencimentos políticos, constitui
o pano de fundo no qual se movem as personagens,
fictícias, mas suficientemente verossímeis, do último
longa de Marco Bellocchio, A Bela Adormecida (2012).
O diretor já acostumara o público a obras nas quais os
dilemas internos dos protagonistas se sobrepunham a
eventos marcantes da história de seu país: assim foi,
para ficar somente na filmografia mais recente, com Bom
Dia, Noite (2003) - no qual o fato histórico do sequestro
e o sucessivo assassinato do presidente do partido da
Democracia Cristã em 1978 pelas temidas Brigadas
Vermelhas se entrelaça com as angústias e os dilemas de
uma jovem que pertence ao grupo dos sequestradores e
carcereiros do político. Nesta nova performance, o diretor
acompanha uma semana da história política e social da
Itália, no começo de fevereiro de 2009. Na ocasião, o
país concentrou sua atenção nos fatos ligados à vida e
morte de Eluana Englaro, uma mulher que estava em
estado vegetativo numa clínica havia 17 anos. Eluana
sofrera um acidente de carro e, durante aquele ano, seu
pai entrara com pedido na justiça, a fim de obter o direito
de suspender hidratação e alimentação, para permitir à
filha uma morte digna.
SCARRONE, Marcelo. Dignidade de morrer. Revista de
História. Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/
secao/cine-historia/dignidade-de-morrer>. Adaptado.

A palavra destacada confere a esse trecho
A) uma conclusão em relação às hipóteses sobre
as línguas, porque a tese defendida é plausível.
B) uma dúvida sobre a confiabilidade do adjetivo
atribuído, já que o autor sugere que não exista
um sentido natural.
C) uma proposição quanto à origem das palavras,
pois a sofisticação dos defensores dá crédito à
afirmação.

QUESTÃO 4
As características do texto nos permitem perceber que
se trata de
A) uma reportagem.
B) uma sinopse.
C) um artigo.
D) um resumo.

D) uma possibilidade de explicação sobre a língua,
uma vez que não há consenso quanto às línguas
antigas.
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 6

As obras de Bellocchio têm como característica

Sobre a busca pelos objetivos, o autor defende que é

A) a ênfase na subjetividade e nos impasses
das personagens, em detrimento do contexto
histórico da obra.
B) a supervalorização dos efeitos históricos na vida
de seus personagens por meio de um retrato fiel
da realidade.
C) o enaltecimento de personalidades que
marcaram a história do país e que não foram
lembradas em livros.
D) o resgate dos valores nacionais na construção
de personagens típicos da sociedade italiana
moderna.
INSTRUÇÃO: Leia o texto seguinte para responder as
questões de 6 a 7.
“Flutuar com a maré ou nadar em direção
ao seu objetivo”, uma aula sobre a
vida com Hunter S. Thompson
A questão é: flutuar com a maré ou nadar em direção ao
seu objetivo. É uma escolha que todos nós precisamos
fazer, conscientemente ou inconscientemente, em algum
momento de nossas vidas. E tão poucos entendem
isso! Pense em algo que você já fez e que teve alguma
relevância no seu futuro: posso estar enganado, mas
não vejo como isso não poderia ser uma escolha, mesmo
que indireta, entre essas duas coisas que mencionei:
flutuar ou nadar.
Mas por que não se deixar flutuar, se você não tem um
objetivo? Esta é outra questão. É inquestionavelmente
melhor desfrutar o “flutuar” do que nadar sem caminho
certo. Então, como um homem encontra seu objetivo?
Não um castelo encantado, mas algo real e tangível.
Como um homem pode ter certeza de que ele não está
atrás de sua “Big Rock Candy Mountain” – o sedutor e
doce objetivo que tem um pouco de sabor, mas nenhum
conteúdo?
A resposta – e, de certo modo, a tragédia da vida – é que
nós procuramos entender o objetivo, e não o homem.
Nós definimos um objetivo que exige certas coisas
para ser atingido; e nós as fazemos. Nos ajustamos às
exigências de um conceito que NÃO PODE ser válido.
Quando você era jovem, digamos que você quisesse
ser um bombeiro. Eu me sinto razoavelmente seguro em
dizer que você não quer mais ser um bombeiro. Por quê?
Porque sua perspectiva mudou. Não foi o bombeiro que
mudou, mas você. Todo homem é resultado da soma das
suas reações a experiências. Como suas experiências
diferem e multiplicam, você se torna um homem
diferente e, consequentemente, sua perspectiva muda.
E isso segue para sempre: cada reação é um processo
de aprendizado, cada experiência significativa altera sua
perspectiva.
DI GIACOMO, Fred. Trecho da carta de Hunter S. Thompson.
Super Interessante. Disponível em: <http://super.abril.com.
br/blogs/newsgames/flutuar-com-a-mare-ou-nadar-emdirecao-ao-seu-objetivo-uma-aula-sobre-a-vida-com-hunter-sthompson/>. Acesso em: 11 ago. 2015. Adaptado.
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A) uma escolha consciente sobre a forma como
cada ser humano enfrenta os obstáculos da vida.
B) uma procura constante por algo que é bastante
sedutor, mas, ao final, não tem muito conteúdo.
C) um alvo de compreensão equivocado, já que é
necessário conhecer a si mesmo, e não a meta.
D) um ato no qual todos refletem em algum momento
da vida e que demanda ajustes pessoais.
QUESTÃO 7
O trecho retirado do texto em que os dois pontos foram
utilizados para introduzir uma enumeração é:
A) “(...) entre essas duas coisas que mencionei:
flutuar ou nadar.”
B) “A questão é: flutuar com a maré ou nadar em
direção ao seu objetivo.”
C) “E isto segue para sempre: cada reação é um
processo de aprendizado (...).”
D) “Pense em algo que você já fez e que teve
alguma relevância no seu futuro: posso estar
enganado (...)”
INSTRUÇÃO: Leia o texto seguinte para responder as
questões de 8 a 10.
Uma das lendas mais fantásticas dos povos sumérios
e que mostra a riqueza de sua literatura foi a Epopeia
de Gilgamesh. Possivelmente a obra literária mais antiga
já produzida pelos seres humanos, ela é composta por
doze cantos com cerca de 300 versos cada um. A lenda
conta a história de Gilgamesh, rei sumério e fundador
da cidade de Uruk, que governou a região por volta
do ano 2700 a. C. Essa epopeia é conhecida graças à
descoberta de uma placa de argila escrita em caracteres
cuneiformes em ruínas da região mesopotâmica, sendo
traduzida por volta de 1890 d. C.
A trajetória de Gilgamesh o mostra como um grande
conhecedor das coisas do mundo, inclusive de sua
origem e de coisas existentes nas profundezas dos
mares. Mas o rei Gilgamesh era despótico e, dentre as
várias obrigações que impunha a seu povo, encontravase a construção de uma gigantesca muralha fortificada
ao longo da cidade de Uruk. O povo amedrontado com
o trabalho imensamente fatigante clamou pela ajuda da
deusa Ishtar, que os ouviu e enviou Enkidu. Este, que
era protegido da deusa e vivia nas florestas de cedros,
deveria desafiar e vencer Gilgamesh em um duelo,
matando-o em seguida. Ao chegar ao palácio do rei,
iniciou o combate. Entretanto, não houve vitorioso, sendo
que Gilgamesh e Enkidu se tornaram amigos. A amizade
os levou a diversas aventuras, destruindo monstros e
harmonizando o mundo.

Esse trecho da Epopeia de Gilgamesh é um dos mais
conhecidos e influenciou várias lendas na antiguidade
oriental. A epopeia se tornou famosa no mundo pela sua
antiguidade e pela semelhança com a lenda do dilúvio
bíblico hebreu.
PINTO, Tales dos Santos. A epopeia de Gilgamesh e o
dilúvio. Mundo Educação. Disponível em: <http://www.
mundoeducacao.com/historiageral/a-epopeia-gilgameshdiluvio.htm/>. Acesso em: 14 ago. 2015. Adaptado.

QUESTÃO 8

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11
Observe o quadro a seguir.
Produto

Recurso 1

Recurso 2

Preço

P1

120

90

250,00

P2

100

110

200,00

O elemento do Word 2010 usado para a construção do
quadro é conhecido como:

A complicação da narrativa inicia-se quando
A) Enkidu desafia o rei Gilgamesh em defesa dos
habitantes da cidade de Uruk.

A) Borda.

B) Gilgamesh mostra-se despótico ao impor ao
povo a construção de um muro.

C) Imagem.

C) Ishtar ouve as reclamações do povo e cria um
opositor para o rei sumério.
D) Uruk torna-se um lugar harmônico devido à
amizade das duas criaturas.

B) Forma.
D) Tabela.
QUESTÃO 12
Para formatar margens de um documento do Word 2010,
o usuário deve clicar na aba:

QUESTÃO 9

A) Inserir.

O trecho em que há uma opinião no texto é:

B) Layout da Página.

A) “A trajetória de Gilgamesh o mostra como um
grande conhecedor das coisas do mundo (...).”

C) Página Inicial.
D) Revisão.

B) “(...) ela é composta por doze cantos com cerca
de 300 versos cada um.”

QUESTÃO 13

C) “Esta epopeia é conhecida graças à descoberta
de uma placa de argila (...).”

Analise o seguinte gráfico gerado por uma planilha do
Excel 2010.

D) “Uma das lendas mais fantásticas dos povos
sumérios (...).”
QUESTÃO 10
O tempo verbal predominante no texto é
A) o presente, pois relata fatos simultâneos ao
momento da narrativa.
B) o pretérito imperfeito, pois relata ações habituais
no tempo passado.
C) o pretérito perfeito, pois relata
anteriores ao tempo da narrativa.

situações

D) o pretérito mais-que-perfeito, pois relata um
passado anterior a outras ações.

Trata-se de um gráfico de:
A) Barras.
B) Bolhas.
C) Dispersão.
D) Linhas.
QUESTÃO 14
Para somar os conteúdos das células M10, M11 e M12
de uma planilha do Excel 2010, um usuário incluiu na
célula M15 o seguinte conteúdo: =Soma(M10:M12). O
usuário utilizou uma:
A) função.
B) equação.
C) inequação.
D) ordenação.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 19

Observe as figuras a seguir.

Assinale a alternativa que indica o aplicativo do Windows 7
que permite a edição de textos simples.
A) Texto fácil
B) Bloco de notas
C) Editor de Texto
D) Painel de controle

A função do Power Point 2010 que transforma a figura 1
na figura 2 é denominada:
A) Alinhar.
B) Formatar.
C) Nivelar.
D) Organizar.
QUESTÃO 16
Ao inserir um losango em um slide de uma apresentação
do Power Point 2010, o usuário inseriu um(a):
A) Desenho.
B) Figura.
C) Forma.
D) Quadrilátero.
QUESTÃO 17
Um navegador é um programa de computador que
possibilita:
A) a troca de mensagens eletrônicas entre pessoas.
B) bloquear páginas consideradas inadequadas ao
acesso de menores de idade.
C) bloquear páginas consideradas perigosas devido
a presença de malware.
D) a interação entre os usuários e as páginas web.
QUESTÃO 18
Em uma planilha do Excel 2010, o conteúdo das células
B1, B2 e B3 são 10, 8 e 15, respectivamente. Na célula C1,
digitou-se o seguinte conteúdo: =Soma(B1:B2)+2*B3.
O resultado apresentado na célula C1 é:
A) 33.
B) 38.
C) 48.
D) 58.
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QUESTÃO 20
A ferramenta do Windows 7 que permite ao usuário
personalizar as configurações do computador é o(a):
A) Config Sys.
B) Config do Windows.
C) Painel de Controle.
D) Prompt de Comando.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA DE HABITAÇÃO / ADVOGADO
QUESTÃO 21
Considere a seguinte situação hipotética.
No exercício de sua competência concorrente, em
matéria ambiental, a União edita norma prescrevendo
que as obras feitas próximas aos cursos d’água naturais,
perenes e intermitentes, que são considerados áreas
de preservação permanente (APP), devem observar
uma distância mínima de 30 metros, para os cursos
d’água de menos de 10 metros de largura. O Estado de
Minas Gerais, também no exercício de sua competência
concorrente, regulamenta no mesmo sentido, mas prevê
que essa distância mínima para as obras no estado é
de 35 metros. O município de Belo Horizonte, então,
acompanha a legislação federal, estabelecendo que
as obras municipais feitas próximas aos cursos d’água
naturais, perenes e intermitentes, que são considerados
áreas de preservação permanente (APP), devem
observar uma distância mínima de 30 metros, para os
cursos d’água de menos de 10 metros de largura.
Em relação à lei municipal, é CORRETO afirmar que a
norma:
A) é inconstitucional, uma vez que o município
não possui competência constitucional para
regulamentar a matéria.
B) é constitucional, pois a Constituição garante
ao município competência para suplementar a
legislação federal e estadual, no que couber, não
havendo qualquer vício na norma.
C) é inconstitucional, uma vez que, no exercício
de sua competência suplementar, o município
exorbita o regramento estadual que prevê a
distância mínima de 35 metros, a qual deveria
ter sido observada, já que é mais rígida que a
federal.
D) é constitucional, pois o município possui
competência para legislar sobre assuntos de
interesse local.
QUESTÃO 22
Analise as afirmativas a seguir sobre o licenciamento
ambiental, assinalando com V as verdadeiras e com
F as falsas.
( ) Os empreendimentos e atividades são licenciados
ou autorizados, ambientalmente, por um único
ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas em lei complementar.
( ) Os entes federativos interessados podem figurar
como participantes do licenciamento, situação na
qual se manifestam ao órgão responsável pela
licença ou autorização, de maneira não vinculante,
respeitados os prazos e procedimentos do
licenciamento ambiental.

( ) A fiscalização do empreendimento constitui
dever, obrigação (e não faculdade) de todos os
entes federativos, mesmo quando o ente figurar
apenas como participante do licenciamento.
( ) Em caso da fiscalização ser promovida por mais
de um ente, não há preferência de um auto de
infração ambiental em detrimento do outro,
promovendo-se seguimento àquele que tiver sido
lavrado primeiro, conforme data e horário.
Assinale a sequência CORRETA.
A)
B)
C)
D)

VVFF
FVFV
VFFV
FVVF

QUESTÃO 23
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I,
associando os órgãos integrantes do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA e do Sistema Estadual do
Meio Ambiente - SISEMA às suas respectivas funções /
competências, conforme definido no ordenamento pátrio.
COLUNA I
1.
2.
3.
4.
5.

CONAMA
IBAMA
COPAM
CERH
IGAM

COLUNA II
( ) órgão normativo, colegiado, consultivo e
deliberativo, no SISEMA, ao qual compete,
dentre outras, estabelecer as diretrizes para a
integração dos municípios, mediante convênio,
na aplicação das normas de licenciamento e
fiscalização ambiental.
( ) órgão consultivo e deliberativo, nos termos da lei,
mas, na prática, é o que define a política nacional
e as diretrizes governamentais para o meio
ambiente e os recursos ambientais, fazendo as
vezes de órgão superior.
( ) órgão colegiado, deliberativo e normativo central
do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos – SEGRH-MG, cuja finalidade
é promover a gestão da política estadual de
recursos hídricos.
( ) entidade executora da política estadual de
recursos hídricos e de meio ambiente, responsável
por planejar e promover ações direcionadas à
preservação da quantidade e da qualidade das
águas de Minas Gerais.
( ) órgão executor da política nacional e das diretrizes
governamentais fixadas para o meio ambiente,
de acordo com as respectivas competências.
Assinale a sequência CORRETA.
A) 1 3 5 2 4
B) 5 4 2 3 1
C) 4 3 5 1 2
D) 3 1 4 5 2
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

Sobre os crimes ambientais e a responsabilidade
de pessoas físicas e jurídicas, assinale a alternativa
CORRETA.

A mais recente diretriz geral da Política Urbana
inserida no Estatuto das Cidades, realizada pela
Lei n. 13.116, de 2015, com o propósito de compatibilizar
determinado setor da economia com o desenvolvimento
socioeconômico do País é:

A) Nas infrações penais contra o meio ambiente,
a ação penal pode ser pública incondicionada,
ou condicionada, nos crimes de menor potencial
ofensivo.
B) A situação econômica do infrator deverá ser
observada, pela autoridade, para imposição e
gradação da penalidade de multa, nos crimes
ambientais.
C) As pessoas jurídicas não poderão ser
responsabilizadas
penalmente
pelos
ilícitos ambientais, embora possam ser
responsabilizadas civil e administrativamente.
D) A responsabilidade da pessoa jurídica exclui
a das pessoas físicas, autoras, coautoras
ou partícipes do mesmo fato, não sendo
possível, nem mesmo, a desconsideração da
personalidade jurídica da pessoa física para
alcançar a física.
QUESTÃO 25
Sobre os instrumentos da Política Urbana, considere as
afirmativas a seguir:
I.

II.

Os instrumentos de política urbana que
demandam dispêndio de recursos por parte
do Poder Público Municipal devem ser objeto
de controle social, garantida a participação
de comunidades, movimentos e entidades da
sociedade civil.
Nos casos de programas e projetos habitacionais
de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou
entidades da Administração Pública com atuação
específica nessa área, a concessão de direito real
de uso de imóveis públicos poderá ser contratada
coletivamente.

III. Os instrumentos de Política Urbana arrolados no
Estatuto das Cidades possuem natureza taxativa,
esgotando-se, pois, à lista ali enumerada.
Conforme a legislação urbanística, estão CORRETAS as
afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

A) o tratamento prioritário às obras e edificações
de infraestrutura de energia, telecomunicações,
abastecimento de água e saneamento.
B) o estímulo à utilização, nos parcelamentos do
solo e nas edificações urbanas, de sistemas
operacionais, padrões construtivos e aportes
tecnológicos que objetivem a redução de
impactos ambientais e a economia de recursos
naturais.
C) a simplificação da legislação de parcelamento,
uso e ocupação do solo e das normas edilícias,
com vistas a permitir a redução dos custos
e o aumento da oferta dos lotes e unidades
habitacionais.
D) a regularização fundiária e a urbanização
de áreas ocupadas por população de baixa
renda mediante o estabelecimento de normas
especiais de urbanização, uso e ocupação
do solo e edificação, consideradas a situação
socioeconômica da população e as normas
ambientais.
QUESTÃO 27
Sobre o Plano Diretor, considere as afirmativas a seguir:
I.

O Plano Diretor é um instrumento que busca
satisfazer o direito a cidades sustentáveis,
consubstanciado no direito à terra urbana,
à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações.

II.

A competência para elaboração do Plano Diretor
é do Executivo Municipal, mas o projeto deve ser
submetido à aprovação da Câmara Municipal,
para conversão em lei, que deverá ser revista,
pelo menos a cada 10 anos.

III. O Plano Diretor é instrumento obrigatório nos
municípios com mais de 20.000 habitantes,
mas constitui instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana em todos
os municípios que fazem uso do mesmo.
Conforme a legislação urbanística, estão CORRETAS as
afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

Considere, acerca da interface entre a Política Nacional
do Meio Ambiente e da Política Urbanística Nacional, as
afirmativas a seguir:

Considere, acerca dos contratos, as afirmativas a seguir:

I.

II.

A instalação de obra potencialmente degradante
ao meio ambiente na cidade obriga a realização
de audiência pública pelo Poder Público Municipal,
para garantir a gestão democrática na cidade.
O planejamento urbano mediante participação
popular não pode ser entendido como política
de educação em direitos para a cidadania,
considerada a aplicação meramente subsidiária
da política de educação ambiental ao direito
urbanístico.

III. É possível articular a aplicação dos princípios
da política urbana nos princípios da política
ambiental, a fim de evitar e corrigir as distorções
do crescimento urbano e minimizar seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente.
Conforme ordenamento pátrio, estão CORRETAS as
afirmativas:
A)
B)
C)
D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 29
Analise as afirmativas a seguir sobre bens públicos,
assinalando com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Os bens públicos dominicais podem ser alienados,
atendidas as exigências da lei.

I.

Enquanto a pessoa for viva, sua herança só
poderá ser negociada por seus herdeiros
necessários, sob pena de anulação do contrato.

II.

Os contratos inominados são lícitos, desde que
observadas as normas gerais fixadas pelo Código
Civil.

III. A liberdade de contratar será exercida em razão e
nos limites da função social do contrato.
Conforme ordenamento pátrio, estão CORRETAS as
afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 32
O chefe de uma entidade é responsável pela reparação
civil dos danos causados culposamente por seus
empregados no exercício do trabalho, ou em razão dele.
A esse respeito, é CORRETO afirmar que:
A) o chefe será obrigado a indenizar terceiro,
apenas se comprovada sua culpa.
B) o chefe será obrigado a indenizar terceiro, ainda
que o mesmo não tenha culpa.

( ) Os bens públicos estão sujeitos à prescrição
aquisitiva.

C) a obrigação do chefe de indenizar é subsidiária à
do empregado que causou o dano.

( ) Os bens públicos têm a gratuidade como inerente
a seu uso comum.

D) o chefe não será obrigado a indenizar, se o
empregado for absolvido pelo mesmo ato, em
processo criminal, por insuficiência de prova.

( ) Os bens públicos de uso comum do povo e os
bens públicos de usos especiais são inalienáveis
enquanto conservarem a sua qualificação.
Assinale a sequência CORRETA.
A)
B)
C)
D)

VVFF
FVFV
VFFV
FVVF

QUESTÃO 30
Considere que João abusa de um direito, em prejuízo
de Maria.
Nesse caso, é CORRETO afirmar que:
A) o ato de João será ineficaz e considerado
abusivo por Maria, independentemente de
decisão judicial.
B) o ato de João poderá gerar direito à indenização
apenas em hipóteses previstas expressamente
em lei.
C) o ato de João será ineficaz e considerado
abusivo pelo juiz.
D) não há que se falar em indenização, uma vez que
essa é cabível apenas em hipóteses previstas
expressamente em lei.

QUESTÃO 33
Em relação ao processo civil, ação e execução, assinale
a alternativa CORRETA.
A) O processo, no caso de não ser atendida alguma
das condições da ação, será julgado com
resolução do mérito, acarretando coisa julgada
formal.
B) A pretensão do autor será julgada improcedente
quando não verificada a possibilidade jurídica
do pedido, uma vez que o direito material não
ampara pedido juridicamente impossível.
C) O interesse de agir, um dos pressupostos
processuais, pode ser corretamente definido
como a necessidade de invocar a prestação
jurisdicional.
D) A cobrança de dívida em dinheiro ainda não
vencida deverá ser julgada extinta, sem
resolução de mérito, porque falta interesse
processual ao autor.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Em relação aos atos processuais, assinale a alternativa
CORRETA.

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais
– Cohab Minas, na estrutura da Administração Pública
Estadual, é:

A) O juiz poderá, nas comarcas onde for difícil o
transporte ou em caso de calamidade pública,
prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por mais
de 60 (sessenta) dias.
B) Quando a lei não marcar outro prazo, as
intimações somente obrigarão a comparecimento
depois de decorridas 24 horas.
C) Antes da citação da parte ré, é defeso ao autor
modificar a causa de pedir.
D) Decorrido
o
prazo,
extingue-se,
independentemente de declaração judicial,
o direito de praticar o ato, sendo defeso à parte
qualquer justificativa.
QUESTÃO 35
Analise a situação a seguir.
Enquanto advogado da Cohab Minas, Paulo juntou aos
autos procuração com poderes para receber a citação
inicial e fez carga dos autos para apresentar defesa.
Ocorre que não foi apresentada defesa pela Cohab
Minas, reputando-se a mesma revel.
Desse momento em diante, é CORRETO afirmar que a
Cohab Minas:
A) pode apresentar objeção de incompetência
absoluta e pedir a nulidade dos atos decisórios.
B) não deverá ser intimada dos atos processuais
ulteriores.
C) pode oferecer
relativa.

exceção

de

incompetência

D) pode oferecer denunciação da lide, reconvenção
e ação declaratória incidental.
QUESTÃO 36
Em relação aos recursos no processo civil, assinale a
alternativa CORRETA.
A) O pedido de reconsideração é uma espécie
recursal, pois permite a quem prolatou a decisão
o reexame do tema.
B) Interposta a apelação, o recorrente pode,
a qualquer tempo, dele desistir, se houver
anuência do recorrido.
C) Em regra, não existe contraditório nos embargos
de declaração, uma vez que é recurso destinado
a suprir omissão, obscuridade ou contradição da
decisão recorrida.
D) A ação rescisória não pode ser proposta pelo
terceiro juridicamente interessado.

A) órgão da Administração Pública Direta, dotado
de personalidade jurídica própria.
B) entidade da Administração Pública Direta, sem
personalidade jurídica própria.
C) entidade da Administração Pública Indireta,
dotada de personalidade jurídica própria.
D) órgão da Administração Pública Indireta, sem
personalidade jurídica própria.
QUESTÃO 38
A concessão de direito real de uso, pelo Estado de
Minas Gerais, de área de terras destinada a programas
habitacionais de interesse social, à Cohab Minas pode
ser feita mediante:
A) dispensa de licitação, mediante autorização
legislativa e prévia avaliação.
B) credenciamento.
C) pregão.
D) regime diferenciado de contratação.
QUESTÃO 39
Considere que o Estado de Minas Gerais tenha
apresentado projeto de lei para a criação de cargo
público em autarquia, e que, após discutir e deliberar
pela aprovação da lei, o governador a tenha sancionado.
Sobre essa situação, é CORRETO afirmar que a lei é:
A) inconstitucional, porque ela, nesse caso, não
exige sanção do governador.
B) constitucional, porque a sanção do governador
supre o vício de iniciativa.
C) inconstitucional, porque há vício de iniciativa,
insanável pela sanção do governador.
D) constitucional, porque a criação de cargo público
acarreta aumento de despesa e, como tal, deve
ser analisada por, no mínimo, dois poderes.
QUESTÃO 40
Quando a Constituição Federal refere, no art. 182, que
a política de desenvolvimento urbano a ser executada
pelo Poder Municipal deverá seguir diretrizes gerais
fixadas em lei, refere-se diretamente ao exercício da
competência:
A) privativa do Estado-membro, no qual o município
está inserido.
B) concorrente do Estado-membro, no qual o
município está inserido, para estabelecer normas
gerais.
C) concorrente da União, para estabelecer normas
gerais.
D) privativa da União.
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PROVA ABERTA / CASO PRÁTICO

INSTRUÇÕES GERAIS
8.3.2. As Provas Abertas terão caráter eliminatório e classificatório.
8.3.3. Provas Dissertativas deverão ser respondidas em no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas.
8.3.7. Serão desconsiderados para correção os trechos das Provas Abertas que forem redigidos a lápis ou apresentarem
letra ilegível.
8.3.8. A Prova Aberta para todos os cargos terá o valor de 10 (dez) pontos cada.
8.3.10. Não será permitido material para consulta.
8.3.11. Será adotado processo que impeça a identificação do candidato por parte da banca examinadora, garantindo-se
o sigilo do julgamento.

DISSERTAÇÃO - CASO PRÁTICO
Considere a situação hipotética a seguir.
Um clube social da região da Pampulha requereu ao município de Belo Horizonte permissão de uso para utilizar trecho de
via pública como estacionamento para os seus associados. A prefeitura autorizou o uso pelo prazo de 90 (noventa) dias,
sem a formalização física do instrumento jurídico competente.
O prefeito, à época, enviou para a Câmara Municipal Projeto de Lei, que deu origem à norma que desafetou o uso do
bem e autorizou o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso pelo prazo de 99 (noventa e nove) anos, a
título gratuito, em favor do clube social, para que este o utilizasse como estacionamento de veículos dos seus associados.
Ocorre que a Municipalidade, posteriormente, entendeu que a referida concessão não encontrava fundamento jurídico e
interpôs a competente ação de reintegração de posse. O clube não atendeu a notificação administrativa para desocupar
o local, caracterizando o esbulho.
Foi determinada, então, em Primeira Instância, a reintegração da área para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
A decisão fixou ao clube, ainda, a obrigação de pagar indenização relativa ao valor locatício do bem, da data do esbulho
até a sua efetiva desocupação.
Considerando a situação narrada, disserte acerca do seu posicionamento sobre a sentença, apresentando no mínimo três
fundamentos jurídicos que o justifique.
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

