
 

 

Concurso Público 
Código: 497 

 

Procurador Jurídico 
 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível, nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                   Nº de inscrição 

   

 

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS N° QUESTÕES PESO 

Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

25,00 
06,50 
68,50 

Total de questões                                                                                                           40 

 
 
 

 

INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. 

 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. 

 

• O tempo de duração da prova será de até 3 horas.  
 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, o 
CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo na Câmara. Os três últimos 
candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 
coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após 
concluído. 

 

• É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. NÃO 
RASURE! 

 

• Para informações sobre o concurso, acesse www.objetivas.com.br. 
 

 
 

Direitos Autorais Reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
 
 

A Morte Devagar 
 

Morre lentamente quem não troca de ideias, não 
troca de discurso, evita as próprias contradições. 

Morre lentamente quem vira escravo do hábito, 
repetindo todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas 
compras no supermercado. Quem não troca de marca, 
quem não arrisca vestir uma cor nova, não dá papo para 
quem não conhece. 

Morre lentamente quem faz da televisão seu guru e 
seu parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro 
ou uma entrada de cinema, mas muitos podem e, ainda 
assim, se alienam diante de um tubo de imagens que traz 
informação e entretenimento, mas que não deveria, 
mesmo com apenas quatorze polegadas, ocupar tanto 
espaço em uma vida. 

Morre lentamente quem evita uma paixão, quem 
prefere o preto no branco e os pingos nos “is” a um 
turbilhão de emoções indomáveis, justamente as que 
resgatam brilho nos olhos, sorrisos e soluços, coração aos 
tropeços, sentimentos. 

Morre lentamente quem não vira a mesa quando 
está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo 
incerto atrás de um sonho, quem não se permite, uma vez 
na vida, fugir dos conselhos sensatos. 

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, 
quem não ouve música, quem não acha graça de si 
mesmo. 

Morre lentamente quem destrói seu amor-próprio. 
Pode ser depressão, que é doença séria e requer ajuda 
profissional. Então fenece a cada dia quem não se deixa 
ajudar. 

Morre lentamente quem não trabalha e quem não 
estuda, e, na maioria das vezes, isso não é opção, e sim 
destino: então um governo omisso pode matar lentamente 
uma boa parcela da população. 

Morre lentamente quem passa os dias queixando-
se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um 
projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um 
assunto que desconhece e não respondendo quando lhe 
indagam o que sabe.  

Morre muita gente lentamente, e essa é a morte 
mais ingrata e traiçoeira, pois quando ela se aproxima de 
verdade, já estamos muito destreinados para percorrer o 
pouco tempo restante.  

Que o amanhã, portanto, demore muito para ser o 
nosso dia. Já que não podemos evitar um final repentino, 
que ao menos evitemos a morte em suaves prestações, 
lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem 
maior do que simplesmente respirar. 
 

Martha Medeiros – adaptação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Para a autora, morre lentamente quem: 
 
a) Busca conhecimentos e sai da rotina. 
b) Busca o aprofundamento das emoções. 
c) Busca o novo e as mudanças. 
d) Busca a televisão como guia de vida. 
 
 
2) Assinalar a alternativa CORRETA quanto ao texto: 
 
a) A morte lenta surpreende-nos e pega-nos de surpresa. 
b) Uma pessoa morre em vida quando muda suas atitudes 

e sua rotina. 
c) A morte avisa-nos sobre sua chegada. 
d) A morte dá-se em suaves prestações sempre. 
 
 
3) “Morre lentamente (...), não perguntando sobre um 
assunto que desconhece e não respondendo quando lhe 
indagam o que sabe.” 
 
Pessoas que se adaptam ao perfil do fragmento são: 
 
a) Interessadas. 
b) Egoístas. 
c) Alienadas. 
d) Curiosas. 
 
 
4) Segundo o texto, a autora pretendeu chamar a atenção 
para: 
 
a) Repensarmos nossos erros. 
b) Escaparmos da morte lenta. 
c) Escaparmos da morte súbita. 
d) Vivermos em liberdade e em paz. 
 
 
5) Analisar os itens abaixo: 
 
I - Execução - vizível. 
II - Enxuto - exibir. 
III - Execução - obtuso. 
 
Está(ão) CORRETO(S), segundo as normas ortográficas: 
 
a) Somente um item. 
b) Somente dois itens. 
c) Todos os itens. 
d) Nenhum dos itens. 
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6) Assinalar a alternativa CORRETA quanto ao correto 
uso das formas verbais: 
 
a) Quando o ver, peça que me procure. 
b) Quando se pôr ordem na casa, poderei arrumar meus 

pertences. 
c) Procure estar atento à tua intuição. 
d) Não te constranjas com tanta indiscrição. 
 
 
7) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à pontuação 
dos períodos: 
 
a) Cuidar do meio ambiente, é dever de todos: empresas, 

governos, e cidadãos.  
b) Práticas simples, como redução do consumo de energia 

e água, já podem ser um bom começo.  
c) Conceber produtos, e processos de produção, que sejam 

ambientalmente sustentáveis sem perder 
competitividade, é o grande desafio. 

d) O papel do poder público é fundamental, tanto no 
incentivo e na divulgação das políticas públicas, para o 
meio ambiente quanto no efetivo, controle da utilização 
dos recursos naturais. 

 
 
8) Assinalar a alternativa em que as palavras sublinhadas 
obedecem às regras da gramática normativa: 
 
a) É fundamental para mim ser um bom profissional. 
b) Sobre eu e meus colegas, não há nada a reclamar. 
c) Eis porque todas as minhas decisões são acertadas. 
d) Não sabemos porquê ela cursou Jornalismo. 
 
 
9) Assinalar a alternativa em que, ao se omitir o acento da 
palavra, ela deixará de existir na Língua: 
 
a) Até. 
b) Música. 
c) Conterá. 
d) Filósofo. 
 
 
10) Assinalar a alternativa em que todos os nomes devem 
vir regidos pela preposição “de”: 
 
a) Grato - horror. 
b) Desgostoso - devoto. 
c) Desatento - facilidade. 
d) Fanático - idêntico. 
 

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, menus, submenus, 
barras, ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 

11) Sobre o Firewall do Windows XP, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Não é necessário usar o Firewall do Windows - pode-se 
instalar e executar qualquer firewall escolhido (1ª parte). 
Ajuda a bloquear vírus para que eles não atinjam o 
computador (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 
 

12) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
No Microsoft Word 2003, para alterar o alinhamento 
vertical do texto, deve-se adotar o seguinte procedimento: 
clicar no menu ____________, logo após em 
________________ e, em seguida, na guia ___________. 
Por último, na caixa Alinhamento vertical, deve-se clicar 
na opção desejada. 
 
a) Arquivo - Configurar página - Layout 
b) Formatar - Parágrafo - Recuos e espaçamento 
c) Arquivo - Configurar página - Recuos e espaçamento 
d) Formatar - Parágrafo - Layout 
 
 

13) A imagem abaixo representa um botão da barra de 
ferramentas Padrão do Microsoft Word 2003. O nome 
desse botão é: 
 

 
 
a) Desenho. 
b) Inserir hiperlink. 
c) Inserir planilha do Microsoft Excel. 
d) Colar. 
 
 

14) Em relação ao Adobe Reader, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Se o usuário receber um arquivo PDF protegido por 
senha, deve usar a senha designada para abrir o 
documento (1ª parte). Alguns documentos protegidos 
possuem restrições que impedem a impressão, a edição 
ou a cópia do seu conteúdo (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 
 

15) É um programa de correio eletrônico: 
 
a) Windows Messenger. 
b) Adobe Acrobat. 
c) Microsoft Outlook. 
d) Internet Explorer. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
 

Conhecimentos Gerais 
 
 
16) Em relação ao desenvolvimento sustentável, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - O desenvolvimento é sustentável quando satisfaz às 

necessidades da presente geração, sem comprometer 
a capacidade de as futuras gerações satisfazerem às 
suas próprias necessidades. 

II - Deve ser economicamente viável, socialmente justo e 
ecologicamente correto. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

Legislação e Conhecimentos Específicos 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
17) De acordo com a Lei nº 8.666/93, no que tange ao 
processo e procedimento judicial para os crimes definidos 
nesta Lei, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os crimes definidos nessa Lei são de ação penal pública 

incondicionada, cabendo ao Ministério Público 
promovê-la. 

b) Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 
10 (dez) dias. 

c) Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa 
escrita. 

d) Não será admitida ação penal privada subsidiária da 
pública. 

 
 
18) De acordo com a Lei nº 8.666/93, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Não é necessário estabelecer no contrato o regime de 

execução ou a forma de fornecimento. 
b) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados. 

c) Se no contrato não houverem sido contemplados preços 
unitários para obras ou serviços, esses valores serão 
fixados unilateralmente pela Administração. 

d) Não é necessário que o contratado mantenha preposto 
no local da obra ou serviço. 

 
 
 
 
 
 
 

19) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, 
assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao Erário aceitar emprego, comissão ou exercer 
atividade de consultoria ou assessoramento para 
pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível 
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público, durante a 
atividade. 

b) Constitui ato de improbidade administrativa, importando 
enriquecimento ilícito, permitir ou concorrer para que 
pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 
entidades públicas sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 

c) Constitui ato de improbidade administrativa, importando 
enriquecimento ilícito, receber, para si ou para outrem, 
dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra 
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de 
comissão, percentagem, gratificação ou presente de 
quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público. 

d) A autoridade administrativa não poderá rejeitar a 
representação, mesmo que esta não contenha as 
formalidades necessárias. 

 
 
20) Considerando as disposições da Lei nº 072/94 e 
alterações, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Durante o processo disciplinar, o servidor indiciado 

poderá exonerar-se a pedido, a qualquer momento. 
(---) O processo disciplinar é o instrumento destinado a 

apurar as responsabilidades do servidor por infração 
cometida no exercício de suas atribuições ou que 
tenha relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investido. 

(---) O servidor responde civil, penal e administrativamente 
pelo exercício de suas atribuições. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - C. 
 
 
21) Sobre as empresas públicas prestadoras de serviços 
públicos, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Terão sua criação independentemente de autorização 

legal. 
b) Têm personalidade jurídica de direito público. 
c) Deverão ser estruturadas sob a forma de sociedade 

anônima. 
d) Responderão objetivamente por danos que seus agentes, 

prestando serviço, causarem a terceiros. 
 
 
 
 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br 4

22) Em relação à responsabilidade civil da Administração 
Pública, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A regra adotada pelo ordenamento é a da 

responsabilidade subjetiva do Estado, 
independentemente de dolo ou culpa. 

b) As entidades da Administração Indireta que executam 
atividade econômica de natureza privada respondem 
objetivamente pelos danos que seus agentes causarem 
a terceiros. 

c) A culpa concorrente da vítima é causa atenuante da 
responsabilidade civil da Administração. 

d) O Estado responde subjetivamente pelo dano causado 
por seus agentes, mesmo que não esteja no exercício 
das suas funções. 

 
 
23) Em relação ao controle da Administração, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Controle legislativo é o poder de fiscalização e correção 

que a Administração Pública exerce sobre sua própria 
atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por 
iniciativa própria ou mediante provocação. 

b) O controle sobre os órgãos da Administração Direta é 
um controle externo e decorre do poder de autotutela. 

c) São modalidades de controle, quanto ao órgão que o 
exerce, apenas os controles administrativo e legislativo. 

d) O poder de autotutela permite à Administração rever os 
próprios atos quando ilegais, inoportunos ou 
inconvenientes. 

 
 
24) Em relação aos atos administrativos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Motivo é o resultado que a Administração quer alcançar 

com a prática do ato. 
b) A competência decorre sempre da lei, não podendo o 

próprio órgão estabelecer, por si, as suas atribuições. 
c) Autoexecutoriedade é o atributo pelo qual os atos 

administrativos se impõem a terceiros, 
independentemente de sua concordância. 

d) Imperatividade é o atributo pelo qual o ato administrativo 
pode ser posto em execução pela própria 
Administração Pública, sem necessidade de 
intervenção do Poder Judiciário. 

 
 
25) Em relação aos poderes administrativos, analisar os 
itens abaixo:  
  
I - Além do decreto regulamentar, o poder normativo da 

Administração ainda se expressa por meio de 
resoluções, portarias, deliberações, instruções, 
editadas por autoridades que não o Chefe do 
Executivo. 

II - Poder hierárquico é o que cabe à Administração Pública 
para apurar infrações e aplicar penalidades aos 
servidores públicos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

DIREITO CIVIL 
 
 
26) Em conformidade com o Código Civil, no tocante aos 
fatos jurídicos, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do 

herdeiro, e, nos contratos, em proveito do devedor, 
salvo, quanto a esses, se do teor do instrumento, ou 
das circunstâncias, resultar que se estabeleceu a 
benefício do credor, ou de ambos os contratantes. 

b) A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio 
jurídico se for absoluta ou se cessar antes de realizada 
a condição a que ele estiver subordinado. 

c) Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, 
salvo se constituir o motivo determinante da 
liberalidade, caso em que se valida o negócio jurídico. 

d) São nulos os negócios jurídicos, quando as declarações 
de vontade emanarem de erro substancial que poderia 
ser percebido por pessoa de diligência normal, em face 
das circunstâncias do negócio. 

 
 
27) De acordo com o Código Civil Brasileiro, analisar os 
itens abaixo: 
  
I - O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as 

pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 
fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 

II - O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este 
causado, mesmo que provar culpa da vítima. 

III - O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la 
não são transmitidos com a herança. 

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. 

  
Estão CORRETOS: 
  
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
28) De acordo com as atribuições ou competências 
pertinentes a cada Poder, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Congresso Nacional. 
(2) Senado Federal. 
(3) Câmara dos Deputados. 
(4) Poder Judiciário. 
(5) Ministério Público. 
 
(---) Compete-lhe zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição Federal de 1988. 

(---) Compete-lhe criar ou extinguir Ministérios e órgãos da 
Administração Pública. 

(---) Compete-lhe eleger membros do Conselho da 
República, nos termos do art. 89, VII, da CF/88. 

(---) Compete-lhe processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. 

(---) Compete-lhe a criação ou extinção dos tribunais 
inferiores. 

 
a) 1 - 2 - 4 - 3 - 5.  
b) 4 - 3 - 5 - 1 - 2.  
c) 5 - 1 - 3 - 2 - 4. 
d) 3 - 5 - 4 - 2 - 1.  
 
 
29) No tocante à  Lei de Responsabilidade Fiscal, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) Se a despesa total com pessoal do Município ultrapassar 

os limites definidos na Lei nº 101/00, o percentual 
excedente terá de ser eliminado nos três quadrimestres 
seguintes, sendo pelo menos um quarto no primeiro. 

b) Não é considerado aumento de despesa a prorrogação 
daquela criada por prazo determinado. 

c) O montante previsto para as receitas de operações de 
crédito poderá ser superior ao das despesas de capital 
constantes do projeto de lei orçamentária.  

d) Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto 
de sua vinculação, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso. 

 
 
30) De acordo com a Lei Orgânica deste Município, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) As leis complementares somente serão aprovadas se 

obtiverem maioria absoluta dos votos da Câmara 
Municipal. 

b) Os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal 
não dependem de sanção do Prefeito. 

c) Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, 
inclusive aqueles utilizados pela Câmara em seu serviço. 

d) A concessão administrativa dos bens públicos municipais 
de uso especial e dominiais será feita mediante 
portaria, para atividades ou usos específicos e 
transitórios, pelo prazo máximo de 60 dias. 

 
 
 

31) Sobre a remuneração fixa e variável de que trata o 
Regimento Interno da Câmara Municipal, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A parte variável será subdividida em “jetons” 

correspondentes à presença do Vereador às Sessões. 
(---) Durante o recesso, o Vereador fará jus a remuneração 

parcial, mesmo que não pertença à Comissão. 
(---) Ao Suplente convocado, caberá remuneração parcial 

durante o exercício da vereança. 
 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 
 

DIREITO DO TRABALHO 
 
32) Em relação aos atos, termos e provas no processo 
trabalhista, assinalar a alternativa CORRETA: 

 
a) No processo trabalhista, o pagamento dos honorários 

periciais será arcado pela parte que requereu a perícia, 
salvo se beneficiária de justiça gratuita. 

b) Segundo jurisprudência sumulada pelo Tribunal Regional 
do Trabalho, não torna suspeita a testemunha o 
simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o 
mesmo empregador. 

c) Segundo jurisprudência sumulada pelo Tribunal Regional 
do Trabalho, a juntada de documentos na fase recursal 
só se justifica quando se referir a fato posterior à 
sentença. 

d) Os documentos juntados aos autos poderão ser 
desentranhados em qualquer fase processual, desde 
que fique traslado. 

 
 
33) De acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Em caso de greve em atividade essencial, com 

possibilidade de lesão ao interesse público, o Tribunal 
Superior do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, 
competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. 

II - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as 
ações que envolvam exercício do direito de greve. 

  
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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DIREITO PENAL 
 
34) De acordo com o Código Penal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O condenado por crime contra a Administração Pública 

terá a progressão de regime do cumprimento da pena 
condicionada à reparação do dano que causou ou à 
devolução do produto do ilícito praticado, com os 
acréscimos legais. 

b) O trabalho do preso poderá ser remunerado. 
c) Não é computado, na pena privativa de liberdade e na 

medida de segurança, o tempo de prisão provisória. 
d) As penas restritivas de direitos são somente prestação 

pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas. 

 
 
35) De acordo com o Código Penal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) É punível a subtração de coisa comum fungível, mesmo 

que o valor exceda a quota a que tem direito o agente. 
b) Se o crime de extorsão mediante sequestro for cometido 

em concurso, o concorrente que o denunciar à 
autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá 
sua pena reduzida à metade. 

c) Constitui extorsão constranger alguém, mediante violência 
ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou 
para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, 
tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa. 

d) Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio 
fraudulento, constitui apropriação indébita. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
36) Em relação às partes e aos procuradores, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título 

particular, por ato entre vivos, altera a legitimidade das 
partes. 

b) O adquirente ou o cessionário poderá ingressar em 
juízo, substituindo o alienante ou o cedente, com o 
consentimento da parte contrária. 

c) A sentença, proferida entre as partes originárias, não 
estende os seus efeitos ao adquirente ou ao 
cessionário. 

d) O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao 
mandato, provando que cientificou o mandante a fim de 
que este nomeie substituto. Durante os trinta dias 
seguintes, o advogado continuará a representar o 
mandante, desde que necessário para lhe evitar 
prejuízo. 

 
 
 
 
 
 
 

37) Marcar C  para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 

(---) Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele 
será demandado onde for encontrado ou no último 
domicílio em que se teve notícia do réu. 

(---) É competente o domicílio do credor, para a ação de 
anulação de títulos extraviados ou destruídos. 

(---) É competente o foro do lugar do ato ou fato para a 
ação em que for réu o administrador ou gestor de 
negócios alheios. 

(---) É competente o foro da situação dos bens se o autor 
da herança não possuía domicílio certo. 

 

a) C - C - C - C. 
b) C - E - E - C. 
c) C - C - E - E. 
d) E - E - C - C. 
 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

38) De acordo com o Código de Processo Penal, com 
relação à sentença, analisar os itens abaixo: 
  

I - Qualquer das partes poderá, no prazo de dois dias, 
pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela 
houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou 
omissão. 

II - Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até três 
testemunhas, no prazo de cinco dias, ficando o juiz, na 
sentença, adstrito aos termos do aditamento. 

 

a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

39) De acordo com o Código Tributário Nacional, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 

a) O parcelamento do crédito tributário exclui a incidência 
de juros e multas. 

b) A decisão administrativa irreformável, assim entendida 
a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa 
ser objeto de ação anulatória, extingue o crédito 
tributário. 

c) A transação suspende a exigibilidade do crédito tributário. 
d) A dação em pagamento em bens imóveis suspende a 

exigibilidade do crédito tributário. 
 

 

40) Sobre a Lei Complementar nº 025/08, que estabelece 
o Código Tributário do Município de Manoel Viana, 
analisar os itens abaixo: 
 

I - São impostos municipais: Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU; Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN; Transmissão “Inter-Vivos” de Bens 
Imóveis - ITBI; Contribuição de Melhoria. 

II - São taxas municipais: Expediente; Coleta de Lixo; 
Localização de Estabelecimento e Ambulante; 
Fiscalização e Vistoria; Execução de Obras; outras, 
instituídas em leis específicas; Contribuição de 
Melhoria. 

 

a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos.  
d) Os itens I e II estão incorretos.  
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