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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - CONHECIMENTOS GERAIS
01. O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos
principais indicadores para se avaliar a atividade
econômica de um país. Ele representa a soma, em
valores monetários, de todos os bens e serviços
finais produzidos durante um período. Segundo
dados oficiais, o PIB do Brasil para o ano de 2015
foi estimado em, aproximadamente:
a) Seiscentos mil reais.
b) Seis milhões de reais.
c) Seis bilhões de reais.
d) Seis trilhões de reais.
______________________________________
02. Votada recentemente pelo Senado Federal, a
chamada PEC 55 gerou uma série de protestos
por todo o país. Assinale a alternativa que melhor
define essa PEC:
a) Medida provisória que promove alterações
na estrutura do Ensino Médio, última etapa da
educação básica nacional.
b) Processo instaurado com base em denúncia de
crime de responsabilidade contra alta autoridade do
poder executivo.
c) Proposta que altera a Constituição Federal e
institui um novo regime fiscal no país, estabelecendo
um limite para os gastos do governo.
d) Trata-se da maior investigação de corrupção
e lavagem de dinheiro que o Brasil já conheceu,
centralizada em recursos desviados da Petrobras.
________________________________________
03. Leia atentamente a seguinte notícia jornalística
sobre um recente episódio da política brasileira e
assinale a alternativa que preenche corretamente
a lacuna:
“O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta
quarta-feira que ______________ não precisa ser
afastado da presidência do Senado Federal porque
é réu, ao contrário do que havia determinado
liminar do ministro Marco Aurélio. Para a corte, o
senador só não pode assumir a Presidência da
República na condição de réu. A sentença é uma
vitória para o senador peemedebista e para a
própria direção do Senado, que haviam desafiado
a corte e decidido não cumprir a liminar”. (Jornal
El País, São Paulo, 8 dez 2016, com adaptações).
a) Eduardo Cunha.
b) Michel Temer.
c) Renan Calheiros.
d) Ricardo Lewandowski.
________________________________________
04. Em dezembro de 2016, diversos meios de
comunicação nacionais noticiaram o falecimento
de Paulo Evaristo Arns (1921-2016). Assinale a

alternativa que melhor define esse personagem da
recente história nacional:
a) Arcebispo emérito da Arquidiocese de São
Paulo, reconhecido por sua atuação no combate à
repressão na ditadura militar.
b) Brasileiro com raízes belgas, foi um dos dirigentes
mais importantes – e também mais questionados –
da história do esporte mundial.
c) Foi um ator, teatrólogo e empresário brasileiro,
que ficou nacionalmente conhecido ao participar da
novela Cordel Encantado.
d) Um dos poetas mais relevantes da literatura
brasileira, cuja obra ficou marcada principalmente
pelas questões políticas e sociais.
________________________________________
05. Leia a seguinte notícia sobre a recente corrida
presidencial norte-americana e assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna:
“Contrariando todas as previsões, o magnata
republicano Donald Trump derrotou ____________
em uma eleição histórica, que deixou o mundo
atônito e surpreendeu os próprios americanos. Com
uma surpreendente vitória nas urnas, o republicano
foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos
da América. O resultado contrariou projeções
de renomados institutos de pesquisa e derrubou
bolsas em todo o mundo”. (Terra Notícias, 9 nov
2016. Com adaptações).
a) Barack Obama.
b) George W. Bush.
c) Hillary Clinton.
d) Vladimir Putin.
QUESTÕES
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MATEMÁTICA

06. A temperatura medida na escala Fahrenheit
(F) e a temperatura medida na escala Celsius
(C), obedece à seguinte equação: F = 1,8C + 32.
Uma temperatura que na escala F excede em 24
unidades o dobro da temperatura correspondente
indicado na escala C, é:
a) 10ºC
b) 20ºF
c) 30ºF
d) 40ºC
________________________________________
07. Pedro deseja fazer uma caixa de madeira na
forma de um cubo de 20 cm de aresta. É correto
afirmar que a caixa vai utilizar de madeira:
a) 600,00 cm2
b) 2,00 cm2
c) 2.400,00 m2
d) 0,24 m2
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08. João comprou um carro com motor flex. Quando
foi abastecer pela primeira vez, pediu para colocar
no tanque 20 litros de álcool e 20 litros de gasolina,
pagando um total de R$ 120,00. Cinco dias depois,
no mesmo posto, decidiu alterar a proporção do
combustível, pedindo para colocar no tanque 10
litros de álcool e 30 litros de gasolina, pagando um
total de R$ 130,00. Sabendo-se que o preço do
combustível no posto não sofreu alteração, o preço
da gasolina é igual a:
a) R$ 3,40
b) R$ 3,45
c) R$ 3,50
d) R$ 3,55
________________________________________
09. O preço à vista de um automóvel é de R$
30.000,00. Carlos deseja comprá-lo, tendo apenas
30% para a entrada, financiando o restante em 18
meses. O valor de cada prestação, a uma taxa de
juros simples de 24% ao ano, é igual a:
a) R$ 1.586,67
b) R$ 1.676,54
c) R$ 1.790,00
d) R$ 1.841,12
________________________________________
10. Uma pesquisa foi realizada em um colégio com
600 alunos, sobre a preferência em relação aos
sucos A e B, vendidos na cantina. O resultado foi o
seguinte:
- 270 alunos bebem o suco A.
- 220 alunos bebem o suco B.
- 160 alunos não bebem suco.
Quantos alunos bebem tanto o suco A quanto o B?
a) 40 alunos
b) 50 alunos
c) 60 alunos
d) 65 alunos
QUESTÕES 11 A 20 - LÍNGUA PORTUGUESA
11. “Ele me pediu que construísse uma casa tão
bela quanto à de seu vizinho.”
No período acima, a palavra “tão” pode ser
gramaticalmente classificada como:
a) Advérbio de lugar, pois se refere ao local de
construção da casa (na vizinhança).
b) Adjetivo, pois compõe a locução adjetiva “casa
tão bela”.
c) Advérbio de intensidade, pois intensifica o
adjetivo “bela”.
d) Não tem classificação, pois a palavra “tão” deve
ser evitada por não adequar-se à norma culta da
gramática da Língua Portuguesa.

12. “Ficaram pasmados, ao entenderem a gravidade
da situação.”
Analisando o período acima, pode-se concluir que:
a) Na oração: “Ficaram pasmados” há predicado
nominal, pois a palavra “ficaram”, neste caso,
é apenas um verbo de ligação entre o Sujeito
Desinencial “eles” e o Predicativo do Sujeito
“pasmados”.
b) Trata-se de um Período Simples, pois contém
dois verbos.
c) Na oração: “Ficaram pasmados” há predicado
verbo-nominal, visto que a palavra “ficou”, neste
caso, é um adjetivo, pois descreve a situação vivida
pelo Sujeito.
d) O verbo “ficaram” refere-se a uma ação praticada
pelo Sujeito no Pretérito, o que classifica o Predicado
como Verbal.
________________________________________
13. Assinale a única alternativa abaixo que
apresenta uma oração subordinada adverbial, que
estabelece relação temporal no Período:
a) Receberão na próxima semana, a merecida
premiação.
b) Quando chegou, não havia mais ninguém à sua
espera.
c) O equipamento foi revisado semana passada.
d) O tempo é o melhor remédio para a maioria dos
problemas.
________________________________________
14. Acerca do uso adequado dos “porquês”, assinale
a única alternativa INCORRETA:
a) Quero que me explique porquê agiu desse modo.
b) Por que há tantas injustiças no mundo?
c) Preciso saber o porquê destas insinuações!
d) O preço subiu tanto, por quê?
________________________________________
15. Observe atentamente a aplicação dos pronomes
nos enunciados abaixo:
I. Poderias, por gentileza, informar o horário que
Sua Excelência chegará?
II. O Doutor trouxe todos os documentos solicitados
para mim assinar?
III. Após analisar os contratos, envio eles para o
senhor.
IV. Para mim, foi difícil encontrar o local.
Está(ão) rigorosamente de acordo com os padrões
da norma culta:
a) Apenas o enunciado I.
b) Apenas os enunciados I e IV.
c) Apenas os enunciados II e IV.
d) Apenas o enunciado III.
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16. Pleonasmo é a repetição, utilizando-se
de palavras diferentes, de uma informação já
apresentada na frase. O seu emprego somente
se justifica quando há a finalidade específica de
enfatizar ou completar uma ideia ou em gêneros
poéticos, sendo que sua aplicação inadequada é
conhecida na gramática como “pleonasmo vicioso”.
Assinale a única alternativa na qual se apresenta
um pleonasmo vicioso.
a) A ave subiu radiante, acima das nuvens.
b) Entrou, apressadamente, na primeira sala que
encontrou.
c) Os indicadores da economia despencaram, muito
abaixo do tolerável.
d) Em muitos países de governo ditatorial as
empresas públicas têm o monopólio exclusivo do
mercado.
________________________________________
ATENÇÃO: Leia atentamente o texto abaixo para
responder as questões 17, 18 e 19.
A ARMADILHA
Murilo Rubião
Alexandre Saldanha Ribeiro. Desprezou o
elevador e seguiu pela escada, apesar da volumosa
mala que carregava e do número de andares a
serem vencidos. Dez.
Não demonstrava pressa, porém o seu
rosto denunciava a segurança de uma resolução
irrevogável. Já no décimo pavimento, meteu-se
por um longo corredor, onde a poeira e detritos
emprestavam desagradável aspecto aos ladrilhos.
Todas as salas encontravam-se fechadas e delas
não escapava qualquer ruído que indicasse
presença humana.
Parou diante do último escritório e perdeu
algum tempo lendo uma frase, escrita a lápis, na
parede. Em seguida passou a mala para a mão
esquerda e com a direita experimentou a maçaneta,
que custou a girar, como se há muito não fosse
utilizada. Mesmo assim não conseguiu franquear
a porta, cujo madeiramento empenara. Teve que
usar o ombro para forçá-la. E o fez com tamanha
violência que ela veio abaixo ruidosamente. Não se
impressionou. Estava muito seguro de si para dar
importância ao barulho que antecedera a sua entrada
numa saleta escura, recendendo a mofo. Percorreu
com os olhos os móveis, as paredes. Contrariado,
deixou escapar uma praga. Quis voltar ao corredor,
a fim de recomeçar a busca, quando deu com um
biombo. Afastou-o para o lado e encontrou uma
porta semicerrada. Empurrou-a. Ia colocar a mala
no chão, mas um terror súbito imobilizou-o: sentado
diante de uma mesa empoeirada, um homem de
cabelos grisalhos, semblante sereno, apontava-lhe
um revólver. Conservando a arma na direção do

intruso, ordenou-lhe que não se afastasse.
Também a Alexandre não interessava fugir,
porque jamais perderia a oportunidade daquele
encontro. A sensação de medo fora passageira
e logo substituída por outra mais intensa, ao fitar
os olhos do velho. Deles emergia uma penosa
tonalidade azul.
Naquela sala tudo respirava bolor, denotava
extremo desmazelo, inclusive as esgarçadas roupas
do seu solitário ocupante:
— Estava à sua espera — disse, com uma
voz macia. Alexandre não deu mostras de ter
ouvido, fascinado com o olhar do seu interlocutor.
Lembrava-lhe a viagem que fizera pelo mar,
algumas palavras duras, num vão de escada.
O outro teve que insistir:
— Afinal, você veio.
Subtraído bruscamente às recordações,
ele fez um esforço violento para não demonstrar
espanto:
— Ah, esperava-me? — Não aguardou
resposta e prosseguiu exaltado, como se de repente
viesse à tona uma irritação antiga: — Impossível!
Nunca você poderia calcular que eu chegaria hoje,
se acabo de desembarcar e ninguém está informado
da minha presença na cidade! Você é um farsante,
mau farsante. Certamente aplicou sua velha técnica
e pôs espias no meu encalço. De outro modo seria
difícil descobrir, pois vivo viajando, mudando de
lugar e nome.
— Não sabia das suas viagens nem dos
seus disfarces.
— Então, como fez para adivinhar a data da
minha chegada?
— Nada adivinhei. Apenas esperava a sua
vinda. Há dois anos, nesta cadeira, na mesma
posição em que me encontro, aguardava-o certo de
que você viria.
Por instantes, calaram-se. Preparavam-se
para golpes mais fundos ou para desvendar o jogo
em que se empenhavam.
Alexandre pensou em tomar a iniciativa do
ataque, convencido de que somente assim poderia
desfazer a placidez do adversário. Este, entretanto,
percebeu-lhe a intenção e antecipou-se:
— Antes que me dirija outras perguntas — e
sei que tem muitas a fazer-me — quero saber o que
aconteceu com Ema.
— Nada — respondeu, procurando dar à
voz um tom despreocupado.
— Nada?
Alexandre percebeu a ironia e seus olhos
encheram-se de ódio e humilhação. Tentou
revidar com um palavrão. Todavia, a firmeza e a
tranquilidade que iam no rosto do outro venceramno.
— Abandonou-me — deixou escapar,
constrangido pela vergonha. E numa tentativa inútil
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de demonstrar um resto de altivez, acrescentou:
— Disso você não sabia!
Um leve clarão passou pelo olhar do homem
idoso:
— Calculava, porém desejava ter certeza.
(Murilo Rubião. A casa do girassol vermelho e outros
contos. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 61)

17. Sobre o texto, é possível afirmar que:
a) É escrito em primeira pessoa, ou seja, o próprio
narrador é personagem da história.
b) O texto apresenta um narrador observador, pois
narra a partir daquilo que se pode deduzir das falas
e ações dos personagens.
c) Não se trata de um texto narrativo, pelo que não
há um narrador.
d) O narrador está identificado logo no início do
texto: Alexandre Saldanha Ribeiro.
________________________________________
18. Protagonista é o personagem principal de uma
história; o antagonista é o personagem que se opõe
ao protagonista; já o personagem secundário é
aquele que auxilia no desenvolvimento narrativo.
É possível, neste trecho do conto “A Armadilha”,
identificar que:
I. Ema é protagonista e Alexandre antagonista.
II. Alexandre é protagonista e Ema é personagem
secundária.
III. O “homem de cabelos grisalhos, semblante
sereno”, cujo nome não aparece no texto, é
antagonista.
IV. Alexandre e Ema são protagonistas e não há no
conto nenhum antagonista.
V. Ema é antagonista e os outros dois personagens
são protagonistas.
Pode-se afirmar que está correto o que se declara
em:
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas as afirmativas I e III.
c) Apenas a afirmativa IV.
d) Apenas as afirmativas II e III.
________________________________________
19. O texto em apreço é do gênero “conto”. A
respeito desse gênero textual, pode-se afirmar:
a) Predomina o tipo narrativo, em que o narrador,
em primeira ou terceira pessoa, conta uma história,
geralmente curta.
b) É um gênero do tipo narrativo, cuja particularidade
é narrar uma história verídica.
c) É um gênero do tipo narrativo, idêntico a outros
gêneros do mesmo tipo, como a “crônica” e a
“biografia”.
d) É um gênero do tipo descritivo, pois se ocupa
em descrever os eventos ocorridos em determinado
período de tempo.

20. “Mike Brown descobriu [...] um planetoide
gelado, quase do tamanho de Plutão, numa região
do espaço vazia. Em si mesmo, o planetoide
não causou surpresa. Há mais de uma década,
os astrônomos já previam que corpos gelados e
menores do que planetas seriam vistos no chamado
Cinturão de Kuiper, situado entre a órbita de Netuno
e uma região do espaço além da órbita de Plutão.
Em 1992, astrônomos localizaram no Havaí o
primeiro de um conjunto que hoje conta com um
milhar de objetos gelados nessa região”.
National Geographic, dez 2004.

Ao ler atentamente o texto acima, pode-se afirmar
que:
a) Mil objetos gelados foram encontrados ao longo
de uma década, localizados no Havaí.
b) Ao planetoide gelado, encontrado nos limites do
Sistema Solar, foi dado o nome de Netuno.
c) No final do texto, o termo “nessa região” se refere
ao Cinturão de Kuiper.
d) A descoberta desse planetoide trouxe um
verdadeiro alarde na comunidade científica.
QUESTÕES 21 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
_________________________________________________

21. Acerca do controle concentrado ou abstrato de
constitucionalidade, assinale a alternativa correta:
a) Caberá arguição de descumprimento de preceito
fundamental quando for relevante o fundamento
da controvérsia constitucional sobre lei ou ato
municipal.
b) Caberá Ação Civil Pública quando for relevante o
fundamento da controvérsia constitucional sobre lei
ou ato municipal.
c) Caberá Ação Declaratória de Constitucionalidade
quando for relevante o fundamento da controvérsia
constitucional sobre lei ou ato municipal.
d) Caberá Ação Direta de Inconstitucionalidade
quando for relevante o fundamento da controvérsia
constitucional sobre lei ou ato municipal.
22. Acerca dos direitos e garantias fundamentais,
assinale a alternativa correta:
a) A falta de defesa técnica por advogado
no processo administrativo disciplinar ofende a
Constituição.
b) É inconstitucional a exigência de depósito ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
c) Só é lícita a prisão civil de depositário infiel
quando se tratar de depositário nomeado pelo juízo.
d) É constitucional a exigência de depósito prévio
como requisito de admissibilidade de ação judicial
na qual se pretenda discutir a exigibilidade de
crédito tributário.
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23. Acerca do processo legislativo, assinale a
alternativa correta:
a) O Presidente da República não pode vetar o
projeto de lei por entendê-la no todo ou em parte
inconstitucional, pois esta análise é exclusiva do
Supremo Tribunal Federal (STF).
b) A emenda constitucional, após ser aprovada em
dois turnos, por três quintos dos membros de cada
uma das casas do Congresso Nacional, deve ser
encaminhada para a sanção presidencial.
c) A proposta de emenda constitucional
(Constituição Federal) por iniciativa popular deve
ser, necessariamente, protocolada na Câmara dos
Deputados.
d) A matéria constante de projeto de lei rejeitado
somente poderá constituir objeto de novo projeto,
na mesma sessão legislativa, mediante proposta
da maioria absoluta dos membros de qualquer das
Casas do Congresso Nacional.
________________________________________
24. Acerca da distribuição de competências prevista
na Constituição, assinale a alternativa correta:
a) O município possui competência concorrente
com os Estados e a União.
b) Compete aos municípios todas as competências
que não forem vedadas pela Constituição, ao que
se chama competência residual.
c) O município possui competência comum com a
União, os Estados e o Distrito Federal.
d) Os municípios podem receber delegação de
competência privativa da União por meio de lei
complementar.
________________________________________
25. Analise as assertivas abaixo e assinale a
alternativa correta:
I. A conciliação, a mediação e outros métodos
de solução consensual de conflitos deverão ser
estimulados por juízes, advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público,
exclusivamente nas audiências de conciliação e
instrução.
II. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade,
a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
III. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade.
a) São corretas apenas as alternativas I e II.
b) São corretas apenas as alternativas II e III.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) São corretas apenas as alternativas I e III.

26. O novo Código de Processo Civil (CPC)
estabeleceu algumas inovações no sistema jurídico.
Dentre as inovações está o art.9º, que estabelece
que “Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que ela seja previamente ouvida”. O
próprio Código estabelece exceções a esta regra,
previstos nos incisos I, II e III do parágrafo único
do art. 9º. Com base nisso, assinale a alternativa
que indica uma hipótese NÃO prevista como
exceção à regra estabelecida no art. 9º do CPC:
a) Tutela provisória de urgência.
b) Alegações de fato que puderem ser comprovadas
apenas documentalmente e houver tese firmada
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante.
c) Em ação monitória sendo evidente o direito do
autor.
d) Em ação cautelar autônoma.
________________________________________
27. De acordo com o Código Penal, “o resultado,
de que depende a existência do crime, somente é
imputável a quem lhe deu causa”. Ainda de acordo
com o Código Penal, considera-se causa:
a) A ação ou omissão, mesmo que incapaz de
causar o resultado previsto no tipo penal.
b) A ação ou omissão sem a qual o resultado não
teria ocorrido.
c) A ação ou omissão imaginada pelo sujeito, mesmo
que sem efetiva materialização ou exteriorização.
d) Apenas a ação pode ser considerada causa, pois
a omissão não pode gerar resultado penalmente
punível.
________________________________________
28. Acerca dos crimes contra a administração
pública, analise o caso abaixo e assinale a alternativa
que indica corretamente o crime praticado por João:
“Imagine-se que João e Ana são servidores
públicos, sendo Ana subordinada a João. Após anos
trabalhando juntos, João e Ana começam a namorar.
João percebe que em determinada situação Ana
aceitou um presente de um contribuinte para
agilizar a tramitação de um processo de interesse
do contribuinte, tendo o presente sido dado em
segredo para Ana especialmente para esse fim.
Ao descobrir o que aconteceu, João chamou Ana
para conversar, mas ao perceber que Ana havia
adorado o presente, por indulgência, não lhe deu
qualquer advertência e nem lhe chamou a atenção,
recomendando apenas que não aceitasse mais
outros presentes, deixando passar apenas desta
vez”.
a) Peculato.
b) Corrupção passiva.
c) Excesso de exação.
d) Condescendência criminosa.
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29. Analise o tipo penal a seguir:
“Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei,
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.
O tipo penal acima diz respeito a qual crime contra a
administração pública?
a) Concussão.
b) Prevaricação.
c) Peculato.
d) Corrupção passiva.
________________________________________
30. Acerca da Lei Orgânica do Município de Maria
Helena, analise as assertivas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I. É vedado aos Poderes Municipais a delegação
recíproca de atribuições, salvo nos casos previstos na
Lei Orgânica.
II. O cidadão investido na função de um dos Poderes
não poderá exercer a de outro, salvo nas exceções
previstas na Lei Orgânica.
III. A convocação extraordinária da Câmara Municipal
far-se-á pelo Presidente da Câmara, quando este a
entender necessário.
a) São corretas apenas as alternativas I e II.
b) São corretas apenas as alternativas II e III.
c) Todas as alternativas são corretas.
d) São corretas apenas as alternativas I e III.
________________________________________
31. A realização de greve passou, historicamente,
de um ato ilícito a um direito constitucionalmente
garantido. Em relação ao exercício do direito de greve
por servidores públicos, considerando o entendimento
do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, é
correto afirmar:
a) É ilícita greve de servidores prestadores de serviços
públicos essenciais, notadamente por não haver
qualquer regulamentação legal sobre o tema, estando
pendente de julgamento o Mandado de Injunção que
solucionará a lacuna legislativa.
b) Segundo posicionamento majoritário do STF, é
legítimo o desconto, pelos dias não trabalhados, da
remuneração dos servidores públicos que aderirem
a movimento grevista. O desconto será, contudo,
incabível se ficar demonstrado que a greve foi
provocada por conduta ilícita do Poder Público.
c) A competência para a apreciação da ação
declaratória de ilegalidade da greve dos servidores
estaduais e municipais é da Justiça do Trabalho.
d) Ao servidor público em estágio probatório é vedada
a adesão ao movimento grevista, sob pena de
exoneração.

32. Probidade é a essência da democracia,
estando prevista legítima punição aos seus
infratores no art.37,§4º, da Constituição Federal
de 1988, cuja medida processual para sua
aplicação fora regulada pela Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n.º 8.429/92). A respeito do
tema, assinale a alternativa correta:
a) As disposições da Lei de Improbidade
Administrativa são aplicáveis àquele que, mesmo
não sendo agente público, induza ou concorra
para a prática do ato de improbidade, podendo
o particular figurar isoladamente no polo passivo
da demanda, quando se constatar que o agente
público não agiu com dolo.
b) A Lei de Improbidade Administrativa
determina que a posse e o exercício de agente
público ficam condicionados à apresentação de
declaração dos bens e valores que compõem
o seu patrimônio privado, sendo punido, com
a pena de demissão, a bem do serviço público,
aquele que a prestar falsamente.
c) Com a conversão em lei da Medida Provisória
703 de 2015, passou a ser permitida a transação
no bojo das ações por atos de improbidade
administrativa, desde que haja a participação do
Ministério Público e da pessoa jurídica contra a
qual o ato tenha sido praticado, restando vedada
a conciliação e acordo.
d) A autoridade judicial poderá determinar a
suspensão dos direitos políticos em caráter
cautelar, logo após o recebimento da petição
inicial, quando houver fundados indícios de
responsabilidade.
______________________________________
33. Compete ao Poder Legislativo, além da
atividade legiferante, a realização da fiscalização
da administração pública. O controle legislativo,
por vezes chamado de controle parlamentar,
possui limites traçados pelo texto constitucional,
aplicados, por simetria, à esfera municipal. A
respeito do tema, é correto afirmar:
a) O parecer técnico elaborado pelo Tribunal
de Contas tem natureza meramente opinativa,
competindo exclusivamente à Câmara de
Vereadores o julgamento das contas anuais do
Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível
o julgamento ficto das contas por decurso de
prazo.
b) O parecer prévio sobre as contas que o Chefe
do Poder Executivo deve anualmente prestar,
emitido pelo responsável Tribunal de Contas,
só deixará de prevalecer por decisão de dois
quartos dos membros da Câmara Municipal.
c) O parecer prévio do Tribunal de Contas
possui natureza jurídica de decisão quando
opine pela desaprovação das contas de Prefeito,
produzindo efeitos imediatos a partir de sua
emissão, os quais se tornam permanentes no
caso do silêncio da casa legislativa.
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d) O julgamento das contas anuais do Prefeito compete
precipuamente ao Tribunal de Contas Municipal (onde
houver) ou ao Tribunal de Contas do Estado em
que esteja localizado o município, com o auxílio da
Câmara Municipal.
__________________________________________
34. A Constituição Federal, em seu artigo 165,
estabelece a existência de três leis orçamentárias, as
quais regularam os planos e programas para os quais
os recursos públicos serão destinados. Sobre o tema,
assinale a alternativa correta:
a) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA) é de reserva de iniciativa
do Poder Executivo, cabendo, todavia, ao Poder
Legislativo, a reserva de iniciativa do Plano Plurianual.
b) A lei que instituir as Diretrizes Orçamentárias
(LDO) estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas
da administração pública, pelo período de quatro
anos, para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de
duração continuada.
c) A Lei Orçamentária Anual (LOA) poderá conter
autorização para abertura de créditos suplementares
e contratação de operações de crédito, ainda que por
antecipação de receita.
d) O orçamento é um ato administrativo do Poder
Executivo, não havendo previsão de emendas ao
projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
e Lei Orçamentária Anual (LOA), ainda que sejam
compatíveis com o Plano Plurianual.
__________________________________________
35. Julgue a Verdade (V) ou Falsidade (F) dos itens
abaixo, a respeito dos temas “ato administrativo” e
“contratos administrativos”, e assinale a alternativa
com a sequência correta:
I- Os atos administrativos simples são assim
considerados por dispensarem motivo e motivação.
II- O Judiciário, quando instado a se manifestar sobre
o mérito do ato administrativo, pode revogá-lo quando
entender ausente o requisito de conveniência aos
interesses da administração.
III- Consideram-se cláusulas exorbitantes em
um contrato administrativo as reconhecidas
como abusivas, devendo ser anuladas judicial ou
administrativamente.
IV- Aplica-se aos contratos administrativos a exceptio
non adimpleti contractus (exceção do contrato não
cumprido), nas hipóteses de atraso injustificado,
superior a 90 (noventa) dias, dos pagamentos devidos
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados.
a) I - F, II - F, III - F, IV - F.
b) I - V, II - F, III - F, IV - V.
c) I - F, II - V, III - F, IV - F.
d) I - F, II - F, III - F, IV - V.

36. Julgue a Verdade (V) ou Falsidade (F) dos
itens abaixo, e assinale a alternativa que contém
a sequência correta:
I- A Resolução do CONAMA nº 01/86 enumera
exaustivamente as atividades obrigatoriamente
sujeitas ao estudo de impacto ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA):
II- É crime apresentar, no licenciamento,
concessão
florestal
ou
qualquer
outro
procedimento administrativo, estudo, laudo ou
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou
enganoso, inclusive por omissão.
III- Compete aos Municípios o licenciamento
ambiental das atividades que causem ou possam
causar impacto ambiental em terras quilombolas
e reservas indígenas que estejam dentro de seu
território.
IV- As unidades de conservação integrantes do
Sistema Nacional de Unidade de Conservação
são divididas em dois grupos: proteção integral e
de uso sustentável.
a) I - F, II - V, III - F, IV - V.
b) I - F, II - F, III - F, IV - V.
c) I - F, II - F, III - F, IV - F.
d) I - V, II - V, III - F, IV - V.
_______________________________________
37. Determinado Município necessitará, nestas
eleições, utilizar-se da edificação de uma
Instituição de ensino superior privada, ante a
escassez de escolas públicas na localidade.
Neste caso, é correto afirmar que:
a) deverá realizar a requisição do imóvel do
particular, garantindo a prévia e justa indenização
equivalente ao aluguel do bem utilizado.
b) deverá instituir servidão administrativa
temporária, mediante acordo administrativo,
assegurando a posterior indenização por danos e
prejuízos que o uso possa causar ao imóvel.
c) deverá promover a ocupação temporária, sendo
assegurada indenização ao proprietário do imóvel
apenas nas hipóteses em que o uso acarrete
prejuízo.
d) deverá instituir limitação administrativa
temporária sobre o imóvel, sem direito de
indenização ao particular.
_______________________________________
38. O Chefe do Poder Executivo Municipal de
Goiabinha encaminhou, à Câmara de Vereadores,
projeto de Lei que visa à majoração da arrecadação
tributária. Dentre as disposições legais, estão as
seguintes medidas:
PRIMEIRA MEDIDA - elaboração de convênio
com o Município de Juqueí, vizinho, para que
este exerça, em seu lugar, sua competência
tributária, instituindo e arrecadando o Imposto
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Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) que
lhe seria devido, ficando o Município de Goaibinha
com uma “retribuição compensatória”. A medida,
na visão do Prefeito, economizaria os gastos com a
arrecadação e fiscalização.
SEGUNDA MEDIDA – Alterar a lei ordinária que
instituiu o Imposto Sobre a Transmissão de Bens
e Imóveis (ITBI) naquele município para prever a
cobrança do tributo sobre as doações de imóveis
feitas entre parentes em linha reta até o segundo
grau, e, em linha colateral, até o terceiro grau.
A respeito destas medidas, assinale a assertiva
correta:
a) A PRIMEIRA MEDIDA não padece de qualquer
vício de constitucionalidade ou legalidade, podendo
ser aprovada. Todavia, a SEGUNDA MEDIDA é
inconstitucional, por ser de competência dos Estados
a instituição do ITBI.
b) A PRIMEIRA MEDIDA não deverá ser aprovada,
pois a competência tributária é indelegável, salvo
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar
tributos. A SEGUNDA MEDIDA também não poderá
ser aprovada, pois não pode a lei tributária alterar
a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal
para definir ou limitar competências tributárias.
c) A PRIMEIRA MEDIDA não deverá ser aprovada,
pois a competência tributária é indelegável, salvo
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar
tributos. A SEGUNDA MEDIDA é inconstitucional, por
ser de competência dos Estados a instituição do ITBI.
d) A PRIMEIRA MEDIDA não padece de qualquer
vício de constitucionalidade ou legalidade, podendo
ser aprovada. A SEGUNDA MEDIDA não poderá
ser aprovada, pois não pode a lei tributária alterar
a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal
para definir ou limitar competências tributárias.
__________________________________________
39. A respeito das disposições do Código de Processo
Civil em vigor (Lei nº 13.105/2015) e as disposições da
Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009),
julgue a Verdade (V) ou Falsidade (F) dos itens a
seguir, e assinale a alternativa com a sequência
correta:
I- Não se concederá mandado de segurança quando
se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo
com efeito suspensivo, independentemente de
caução.
II- O juiz, ao despachar a inicial, determinará que o
coator preste informações no prazo de 15 (quinze)
dias.
III- Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a
sentença proferida contra Município que não constitua
capital do Estado e cujo proveito econômico obtido
na causa for de valor certo e líquido inferior a 500
(quinhentos) salários-mínimos.

IV- Não fazem coisa julgada a verdade dos fatos,
estabelecida como fundamento da sentença.
a) I - V, II - F, III - F, IV - V.
b) I - F, II - F, III - F, IV - V.
c) I - V, II - F, III - F, IV - F.
d) I - F, II - V, III - F, IV - F.
_______________________________________
40. Aquele que é afetado por uma injusta lesão ao
seu patrimônio econômico ou moral pode exigir
a responsabilização do agente causador; este
primado também se aplica nas relações entre o
Poder Público e os particulares. Sobre o tema,
assinale a alternativa correta:
a) Segundo o posicionamento majoritário do
Supremo Tribunal Federal, é viável o ajuizamento
de ação de responsabilidade diretamente em face
do agente público causador do dano nas hipóteses
sujeitas à responsabilização constitucional
objetiva ou subjetiva.
b) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não
se aplicam às ações pessoais de indenização,
movidas contra a Fazenda Pública, as hipóteses
que impedem ou suspendem a prescrição
decorrentes da incapacidade absoluta do agente.
c) Conforme o Código Civil, são absolutamente
incapazes de exercer os atos da vida civil
os menores de dezesseis anos; os que, por
enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o
necessário discernimento para a prática desses
atos; e os que, mesmo por causa transitória, não
puderem exprimir sua vontade.
d) Segundo o Supremo Tribunal Federal há
responsabilidade civil objetiva
das pessoas
jurídicas de direito privado que prestam serviço
público mesmo em relação a terceiros nãousuários do serviço público.
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