
 

 

Concurso Público 
Código: 607 

 
PROCURADOR 

 
Sequencial (número que 
consta do cartão de respostas) 

 
 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Português 
Informática 
Legislação e Conhecimentos Específicos 

10 
05 
15 

Total de questões                                                                                                                                      30 
 
INSTRUÇÕES: 

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

 
• 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. 
 
• 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.  

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS 
decorrente de erro cometido por candidato. NÃO RASURE! 

 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá conter somente o número aleatório, não podendo ser identificado com o nome ou 

número de inscrição do candidato, cabendo ao mesmo rigoroso cuidado, sob pena de nulidade de sua prova. Preencha 
seus dados apenas nos locais indicados no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO. 

 
• Neste momento, PREENCHA seus dados no canhoto de identificação constante do CARTÃO DE RESPOSTAS e 

PREENCHA no local indicado neste CADERNO DE QUESTÕES o número Sequencial da prova constante do cartão 
de respostas. 

 
• As provas que não estiverem identificadas corretamente no canhoto próprio serão consideradas NULAS. 
 
• 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 devidamente 

preenchidos, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.  
 
• 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. 
 
• Destaque a parte destinada para copiar as suas respostas somente no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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PORTUGUÊS 

  
A formação dos professores será mais longa e 

mais voltada ______ prática em sala de aula. É o que 
define o parecer do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), que já foi homologado pelo Ministério da Educação 
(MEC) e que deverá ser colocado em prática em até dois 
anos, prazo para que os cursos em funcionamento se 
adequem ______ novas regras. 

A homologação do Parecer 2/2015 é parte do 
pacote de medidas adotadas pelo governo no final do 
primeiro ano de vigência do Plano Nacional de Educação 
(PNE). Entre as mudanças, está a exigência de uma carga 
horária maior para os cursos de licenciatura, que passam 
de 2,8 mil, o equivalente a três anos de formação, para 
3,2 mil, ou quatro anos de formação. Para a segunda 
licenciatura, a duração é de 800 a 1,2 mil horas e os 
cursos de formação pedagógica para os graduados não 
licenciados devem ter a duração de 1 mil a 1,4 mil horas. 

Os futuros professores terão durante todo o curso 
atividades práticas, além do estágio supervisionado em 
escolas. “Há toda uma perspectiva de integração da 
Educação Básica e Superior. Pensar a formação dos 
professores agora não é uma atribuição apenas das 
instituições de Ensino Superior, mas é uma parceria com 
a Educação Básica”, explica o relator do parecer, Luiz 
Fernandes Dourado. 

Outra novidade, segundo o relator, é uma maior 
integração entre a formação inicial dos professores e a 
formação continuada, oferecida aos docentes já formados. 
“Há uma busca por organicidade na formação inicial e 
continuada de professores. A formação envolverá as 
escolas e as secretarias de Estado, além das instituições 
de Ensino Superior em atividades, cursos de extensão, 
atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e 
doutorado”, diz Dourado. 
 

http://noticias.terra.com.br/educacao/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) a - as 
b) à - às 
c) à - as 
d) a - às 
 

2) Em relação às informações presentes no texto, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(...) A formação dos professores em cursos de licenciatura 

passará a ter maior carga horária. 
(...) A partir do que propõe o Parecer 2/2015, a formação 

de professores compreenderá atividades práticas e 
estágio supervisionado em escolas. 

(...) A formação de professores passa a ter maior 
integração entre a formação inicial e a formação 
continuada, sendo que a formação dos professores 
não é somente atribuição das instituições de Ensino 
Superior, mas também das instituições de Educação 
Básica. 

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

3) Sobre o sentido geral do texto, é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) Se houver mudanças, estas serão em relação aos 

cursos de bacharelado. 
b) O Parecer 2/2015 ainda não foi homologado. 
c) As mudanças na formação de professores dizem 

respeito exclusivamente à formação continuada. 
d) Haverá mudanças quanto à formação de professores 

nas instituições de Ensino Superior. 
 

4) Sobre a concordância verbal e nominal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A filha mesma denunciou o pai agressor (1ª parte). Estão 
quites com suas compras? (2ª parte). Seguem anexo as 
fotos (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 2ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Totalmente correta. 
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5) Ambas as palavras estão redigidas CORRETAMENTE 
em: 
 
a) Vidraceiro - execussão. 
b) Touceira - izenção. 
c) Recauchutar - abstenção. 
d) Sujeição - mecherica. 
 

6) Assinalar a alternativa em que a palavra sublinhada é 
um advérbio de intensidade: 
 
a) Quando iremos àquela loja de que você falou? 
b) Amanhã sairá o resultado do concurso. 
c) Talvez eu vá de carona à aula. 
d) Ele é bastante maduro para ter atitudes dessas. 
 

7) A colocação pronominal está INCORRETA em: 
 
a) Não se sabe se ele é bom em gastronomia. 
b) Quando li sobre o curso me interessei muito, porque se 

tratava de uma área do conhecimento nova. 
c) É natural empolgar-se com conversas que renderam e 

desesperar-se com outras que não deram muito certo. 
d) Mato Grosso, estado referência em agronegócio, deu 

um passo pioneiro no que refere-se à sustentabilidade. 
 

8) O verbo sublinhado em “Groening nunca escondera sua 
participação no regime alemão.” está empregado no 
modo: 
 
a) Indicativo, no tempo pretérito imperfeito. 
b) Indicativo, no tempo pretérito mais-que-perfeito. 
c) Subjuntivo, no tempo pretérito imperfeito. 
d) Subjuntivo, no tempo futuro. 
 

9) Sobre a regência, analisar a sentença abaixo: 
 
A descoberta pode nos levar a repensar os poderes da 
atividade geológica em planetas gelados (1ª parte). Há 
suspeitas de que o gelo que criou as montanhas não seja 
formado por metano (2ª parte). Um dia após a divulgação 
das primeiras imagens de Plutão, a Nasa publicou uma 
foto em alta resolução que mostra a superfície do planeta-
anão (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

10) Assinalar a alternativa que apresenta a pontuação 
CORRETA: 
 
a) Na maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, uma 

perspectiva que cresce com vigor é a da importância 
dos produtos não madeireiros. 

b) Em algumas comunidades ribeirinhas o açaí, pode 
representar 40% da dieta alimentar. 

c) A data, marca simbolicamente, o fim da juventude e o 
começo irrevogável da idade adulta. 

d) A obra, arrematou o Prêmio do Júri no Festival 
Internacional de Cannes, no ano passado. 
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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, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Em qual das ferramentas abaixo, considerando-se o 
Windows 7, é possível definir uma impressora como 
padrão? 
 
a) Menu Iniciar. 
b) Gerenciador de Tarefas. 
c) Windows Explorer. 
d) Painel de Controle. 
 

12) Sobre o recurso Localizar e substituir do Word 2010, 
digitando “TCC” em Localizar e “trabalho de conclusão” 
em Substituir por, conforme a figura abaixo e sem que 
nenhuma outra formatação especial tenha sido 
assinalada, pode-se afirmar que será(ão) substituído(s), 
ao todo:  
 

 
 

 
 
a) Um item. 
b) Dois itens. 
c) Três itens. 
d) Quatro itens. 

13) A função Proteção contra Rastreamento no Internet 
Explorer 9: 
 
a) Permite que apenas sites seguros sejam acessados. 
b) Desabilita a função de geolocalização. 
c) Protege contra o acesso não autorizado. 
d) Controla quais sites podem obter dados e rastrear o 

usuário. 
 

14) Segundo o CERT.BR, existem conexões na Internet 
que são utilizadas nos navegadores da web que acessam 
a sites de Internet Banking e de comércio eletrônico, 
provendo autenticação, integridade e confidencialidade. 
Qual é o tipo de indicador deste tipo de conexão segura? 
 
a) O endereço do site começa com https://. 
b) O desenho de “cadeado aberto” é mostrado na barra de 

ferramentas do navegador e, ao clicar sobre ele, 
detalhes sobre os usuários são mostrados na tela. 

c) No uso desse tipo de conexão, não há armazenamento 
de cookies. É utilizada apenas para acesso a sites de 
bancos. 

d) Todas as alternativas anteriores.  
 

15) Em relação aos periféricos do computador, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Periférico de entrada. 
(2) Periférico de saída. 
 
(---) Mouse. 
(---) Webcam. 
(---) Caixa de som. 
(---) Impressora. 
 
a) 1 - 1 - 2 - 2. 
b) 2 - 1 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1 - 1. 
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Direito Constitucional 

  
16) Conforme a Constituição Federal, é livre a criação, 
fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, 
o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa 
humana e observados os seguintes preceitos: 
 
I - Caráter nacional. 
II - Proibição de recebimento de recursos financeiros de 

entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a 
estes. 

III - Prestação de contas à Justiça Federal. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

17) Em relação aos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade, assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) A declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade 

da lei pelo STF tem efeito ex nunc. 
b) A declaração incidental de inconstitucionalidade pelo 

STF terá efeitos erga omnes, porém, ex nunc, desde 
que editada uma resolução de suspensão à execução 
de lei ou ato normativo, no todo ou em parte, pelo 
Senado. 

c) Os efeitos ex tunc da declaração de 
inconstitucionalidade serão ampliados a todos. 

d) O controle difuso de constitucionalidade, através de 
ação civil pública, alcança seus efeitos, a todos os 
cidadãos. 

 

18) De acordo com a Lei Orgânica do Município, são 
tributos da competência do Município, atendidos os 
princípios da Constituição Federal e normas gerais do 
direito tributário, EXCETO: 
 
a) Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. 
b) Imposto sobre serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos na competência do Estado e definidos 
em lei complementar federal. 

c) Imposto sobre produtos industrializados. 
d) Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas, 

na forma da lei. 
  

Direito Administrativo 

  
19) De acordo com DI PIETRO, a respeito do controle da 
Administração, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
__________ é o pedido de reexame do ato dirigido à 
autoridade superior à que proferiu o ato. Pode ser próprio 
ou impróprio. 
 
a) Recurso hierárquico 
b) Pedido de reconsideração 
c) Revisão 
d) Representação 
 

20) Consoante lição de DI PIETRO, o princípio que 
constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que 
esta visa não apenas permitir à Administração a escolha 
da melhor proposta, como também assegurar a igualdade 
de direitos a todos interessados em contratar, é o princípio 
da: 
 
a) Impessoalidade. 
b) Legalidade. 
c) Moralidade. 
d) Igualdade. 
 

21) Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Municipais, analisar a sentença abaixo: 
 
Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo 
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em inspeção médica (1ª parte). 
Reintegração é o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os motivos 
determinantes da aposentadoria (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. 
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Direito Civil 

  
22) Em conformidade com o Código Civil, sobre os 
defeitos dos negócios jurídicos, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Configura-se a lesão quando alguém, premido da 

necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, 
de grave dano conhecido pela outra parte, assume 
obrigação excessivamente onerosa.  

(---) Ocorre o estado de perigo quando uma pessoa, sob 
premente necessidade, ou por inexperiência, obriga-
se à prestação manifestamente desproporcional ao 
valor da prestação oposta.  

(---) É nulo o negócio jurídico quando celebrado por 
pessoa absolutamente incapaz. 

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

23) De acordo com o Código Civil, têm domicílio 

necessário, EXCETO: 
 
a) O agente diplomático do Brasil. 
b) O preso. 
c) O militar. 
d) O incapaz. 
  

Direito Processual Civil 

  
24) Conforme o Código de Processo Civil, em relação aos 
atos processuais, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Computar-se-ão os prazos, incluindo o dia do começo e 

excluindo o do vencimento. 
b) Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e 

em dobro para recorrer quando a parte  for a Fazenda 
Pública ou o Ministério Público. 

c) Quando os litisconsortes tiverem diferentes 
procuradores, ser-lhes-ão contados em quádruplo os 
prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, 
para falar nos autos.  

d) Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, 
será de 10 dias o prazo para a prática de ato 
processual a cargo da parte.  

  

Direito do Trabalho 

  
25) Consoante lição de MARTINS, a respeito da 
segurança e medicina do trabalho, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Será obrigatória a constituição de Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade 
com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, 
nos estabelecimentos ou locais de obra nelas 
especificadas.  

(---) A CIPA será composta de representantes da empresa 
e dos empregados. 

(---) Deverá a CIPA ser registrada no órgão regional do 
Ministério do Trabalho, até 30 dias depois da eleição, 
devendo suas atas ser registradas em livros próprios. 

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

Direito Processual do Trabalho 

  
26) De acordo com a Constituição Federal, compete à 
Justiça do Trabalho processar e julgar: 
 
I - As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos 

os entes de direito público externo e da Administração 
Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios.  

II - As ações que envolvam exercício do direito de greve. 
III - As ações sobre representação sindical, entre 

sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre 
sindicatos e empregadores. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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Direito Penal 

  
27) Segundo o Código Penal, exigir, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida trata-se de um crime de: 
 
a) Prevaricação. 
b) Condescendência criminosa. 
c) Concussão. 
d) Corrupção ativa. 
  

Direito Processual Penal 

  
28) De acordo com o Código de Processo Penal, dar-se-á 
carta testemunhável: 
 
I - Da decisão que denegar o recurso. 
II - Da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua 

expedição e seguimento para o juízo ad quem.  
III - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto 

expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Direito Tributário 

  
29) Segundo o Código Tributário Nacional, extinguem o 
crédito tributário: 
 
I - A isenção. 
II - A anistia. 
III - O pagamento. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

30) Conforme o Código Tributário do Município, a 
arrecadação de tributos será procedida: 
 
I - À boca de cofre. 
II - Através de cobrança amigável. 
III - Mediante ação executiva. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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