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PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: ADVOGADO 

DATA: 16/03/2014 – HORÁRIO: 8h30’ às 12h30’ (horári o do Maranhão) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

3. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

4. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas 
de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

7. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão : a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta ; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h (quatro horas) . 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

após decorridas 2h (duas horas)  do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

 

 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 

01   26  
   

02   27  
 

03   28  
 

04   29  
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06   31  
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

Autoestima 

 

"Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim" (Ultraje a rigor). 

 

Segundo Castelo, "ter consideração por si mesmo é vital, a consideração por aquilo e por 

quem somos de fato. Em geral, as pessoas ficam infelizes e incapazes de contar consigo mesmas, porque 

agem de acordo com aquilo que pensam que são ou com aquilo que gostariam de ser, ou com o que o 

grupo de que fazem parte considera que deveriam ser, ou de acordo com as expectativas religiosas que 

têm (muitas vezes inconscientes), que não correspondem ao que de fato são. A verdadeira autoestima, é o 

respeito que sentimos por aquilo que somos de fato, pelo que a natureza nos deu e se impõe às nossas 

existências, tal  como a cor da pele, do cabelo, dos olhos, a genética que portamos, bem como as nossas 

personalidades. Percebendo o que somos, ou o mais próximo do que isso venha a ser, podemos fazer um 

casamento mais proveitoso conosco para tirarmos proveito dessa condição e desenvolver os recursos de 

que de fato dispomos".  

(...) 

(Revista Grandes temas do conhecimento - Psicologia, Nº 2 - Autoestima - p.14-17). 

 

 

01. Esse texto traz como subtítulo a frase Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. 

Analisando-se o sentido da palavra Autoestima (título da matéria) e aquilo que é dito no subtítulo, 

compreendemos que, para se ter autoestima, é necessário: 

 

a)  termos uma boa visão do que nos rodeia. 

b) deixarmo-nos influenciar por aquilo que os outros pensam sobre nós. 

c)  vivermos de acordo com as expectativas religiosas do nosso contexto. 

d)  conferirmos uma boa dose de amor por nós mesmos e de consideração pelo que somos. 

e)  não nos deixarmos dominar por nossas possíveis fragilidades. 

 

02.  Segundo o texto, para que se tenha autoestima são indispensáveis: 

 

a)  autoconhecimento, aceitação e respeito. 

b)  autoconhecimento, capacidade de amar e felicidade. 

c)  reconhecimento, aceitação e capacidade de amar. 

d)  reconhecimento, consideração com os outros e respeito por nós mesmos. 

e)  consideração pelos outros, respeito a nós mesmos e expectativa de felicidade. 

 

03. A ausência de autoestima, segundo o texto, é gerada em virtude: 

 

a)  da correspondência entre o que se quer ser e o que se é, realmente. 

b) do reconhecimento em relação àquilo que não somos. 

c)  da capacidade que se tem de agir em conformidade com o gosto dos outros. 

d)  da infelicidade por não se ser o que se gostaria de ser.  

e)  do descompasso entre o que se é, realmente, e aquilo que se julga ser ou que gostariam de ser. 
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04. Na escrita do texto, foram usadas aspas  em dois momentos: na frase subtítulo e no corpo do texto, logo 

após o seu início. Nos dois casos, as aspas foram usadas para: 

 

a)  agregar um sentido de ironia ao que é dito.  

b)  indicar que se trata de citação ou transcrição de textos/falas de outros. 

c)  ressaltar a impropriedade do que foi dito. 

d)  enfatizar o que se quer dizer. 

e)  chamar a atenção para a relação de sentido estabelecida entre os dois segmentos.   

 

Trecho para as questões 05 e 06.  

 
Em geral, as pessoas ficam infelizes e incapazes de contar consigo mesmas, porque agem de acordo 

com aquilo que pensam que são ou com aquilo que gostariam de ser, ou com o que o grupo de que 

fazem parte considera que deveriam ser, ou de acordo com as expectativas religiosas que têm (muitas 

vezes inconscientes), que não correspondem ao que de fato são. 

 

05. O segmento in , agregado às palavras infelizes, incapazes e inconscientes, derivadas de feliz, capaz e 

consciente, confere-lhes um sentido de: 

 

a)  negação.   

b)  movimentação. 

c)  intensidade. 

d)  ênfase.    

e)  imposição. 

 

06.  A opção cuja palavra destacada (forma verbal) não  denota ideia de tempo presente é: 

 

 a)  porque agem  de acordo com aquilo. 

 b)  com aquilo que pensam  que são. 

 c)  com aquilo que gostariam de ser . 

 d)  com o que o grupo de que fazem  parte. 

 e)  com as expectativas religiosas que têm . 

 

07. A expressão destacada em Em geral , as pessoas ficam infelizes e incapazes de contar consigo 

mesmas,... poderá ser substituída sem que o sentido do que se quer dizer seja alterado, por: 

 

 a)  possivelmente. 

 b)  claramente. 

 c)  provavelmente. 

 d)  frequentemente. 

 e)  certamente. 
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TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

 

Vivemos o fim do futuro 

O sociólogo polonês denuncia a perda de referências políticas, culturais e morais da civilização e diz 

que só os jovens, com sua indignação, poderão resistir à banalização 

 

Época : Os jovens podem mudar e salvar o mundo? Ou nem os jovens podem fazer algo para salvar a 

história?  

Bauman : Sou tudo, menos desesperançoso. Confio que os jovens possam perseguir e consertar o 

estrago que os mais velhos fizeram. Como e se forem capazes de pôr isso em prática, dependerá da 

imaginação e da determinação deles. Para que se deem uma oportunidade, os jovens precisam 

resistir às pressões da fragmentação e recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada 

para o futuro do planeta e de seus habitantes. Os jovens precisam trocar o mundo virtual pelo real. 

(Trecho de uma entrevista concedida à Revista Época (nº 819, de 10 de fevereiro de 2014, p. 68-70), 

pelo sociólogo polonês e professor universitário, Zygmunt Bauman. Título da entrevista: Vivemos o fim 

do futuro) 

  

08. A fala de Zygmunt Bauman, o sociólogo entrevistado, em Confio que os jovens possam perseguir e 

consertar o estrago que os mais velhos fizeram. Como e se forem capazes de pôr isso em prática, 

dependerá da imaginação e da determinação deles.,  revela que ele: 

 

 a)  tem certeza absoluta de que os jovens consertarão o estrago que os mais velhos fizeram. 

 b)  acredita que os jovens têm potencial para consertar o estrago que os mais velhos fizeram. 

 c)  duvida que os jovens possam consertar o estrago que os mais velhos fizeram. 

 d)  deseja que os jovens consertem o estrago que os mais velhos fizeram. 

 e)  determina que os jovens consertem o estrago que os mais velhos fizeram. 

 

09. A opção cuja palavra apresentada, quanto a sua estrutura, tem a mesma forma que "desesperançoso ", 

levando-se em conta as estruturas destacadas, é: 

 

       a)  "oportunidade ". 

 b)  "frag mentação ". 

 c)  "com partilhada". 

 d)  "responsabilidade ". 

 e)  "hab itantes ". 

 

10. O texto lido acima é caracterizado como pertencente ao gênero entrevista. Considerando-se as 

condições a partir das quais essa entrevista foi realizada e veiculada, pode-se afirmar que a linguagem 

utilizada 

 

 a)  é formal, mas não é adequada aos padrões de escrita. 

 b)  apresenta características fundamentalmente de oralidade. 

 c)  apresenta características de informalidade, essencialmente. 

 d)  é inadequada para um evento da natureza que uma entrevista requer. 

 e)  é formal, adequada à modalidade de escrita culta. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. Assinale a alternativa CORRETA sobre 

hardware. 

 

a) O Estabilizador serve para alimentar o 

computador mesmo com a falta de energia 

elétrica. 

b) Firewall é um equipamento que contém 

proteção contra incêndio no computador. 

c) O Switch tem a função de copiar para o 

computador uma imagem desejada. 

d) O Access Point serve para compartilhar o 

acesso a Internet. 

e) O Roteador serve para alimentar o 

computador na falta de energia elétrica.  

 

12. Sobre o Windows XP, assinale a opção 

CORRETA. 

 

a) Já vem instalado por padrão um aplicativo 

que permite compactar arquivos do tipo 

‘zip’ e ‘rar’. 

b) Para apagar um arquivo sem ser enviado 

para a Lixeira, usa-se a combinação das 

teclas SHIFT + DEL. 

c) Não suporta sistemas de arquivos NTFS e 

FAT. 

d) Permite compartilhar disco e apenas as 

impressoras da HP. 

e) Os nomes dos arquivos podem ter, no 

máximo, 10 caracteres.  

 

13. Marque a alternativa CORRETA sobre 

softwares do Microsoft Windows. 

 

a) O Scandisk é uma ferramenta usada para 

buscar problemas e corrigir na mídia do 

disco rígido utilizado. 

b) O Desfragmentador de Disco é um 

software que divide o disco em uma ou 

mais partições de arquivos. 

c) O Bloco de Notas é um software utilitário 

que permite fazer imagens. 

d) O Prompt de Comandos serve para 

navegar nos arquivos e pastas, inclusive 

nas páginas da Internet. 

e) Para a formatação de partições do sistema 

de arquivos, usa-se o Microsoft Word. 

 

14. Qual a afirmação VERDADEIRA sobre os 

protocolos da Internet? 

 

a) O HTTP é usado para rotear pacotes na 

rede. 

b) HTML é uma linguagem de programação 

para desenvolver hiper-animações. 

c) O DNS é o serviço que faz a tradução de 

endereços IP para nomes de domínios e 

vice-versa. 

d) Um mesmo computador não pode ter mais 

de um endereço IP ao mesmo tempo. 

e) O FTP permite os usuários baterem papo 

on-line na Internet. 

 

15. Quanto à Internet, aponte a alternativa 

CORRETA. 

 

a) Upload é o procedimento de baixar um 

arquivo da Internet para o computador. 

b) Download é o procedimento de enviar um 

arquivo do computador para a Internet. 

c) Reload é o procedimento de fazer Upload 

duas ou mais vezes do mesmo arquivo. 

d) Reboot é o procedimento para fazer 

Download duas ou mais vezes do mesmo 

arquivo. 

e) O HTTPS é o protocolo para transações 

seguras em sites de compras na Internet. 

 

16. Qual a combinação de teclas no Microsoft 

Word que serve para salvar o arquivo?  

 

a) CTRL + S. 

b) CTRL + PgUp. 

c) CTRL + X. 

d) CTRL + P. 

e) ALT + SHIFT + 5. 
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17. Qual a sequência CORRETA acerca dos 

comandos na figura de botões  

do Microsoft Word? 

 

a) Colar, Copiar e Recortar. 

b) Colar, Recortar e Desfazer. 

c) Copiar, Colar e Desfazer. 

d) Novo documento; Colar e Desfazer. 

e) Recortar, Colar e Desfazer. 

 

18. Qual a sequência CORRETA acerca dos 

comandos na figura de botões  

do Microsoft Excel? 

 

a) Organizar os dados em ordem ascendente, 

Organizar os dados em ordem 

descendente e Função Sigma. 

b) Autosoma, Organizar os dados em ordem 

ascendente, Organizar os dados em ordem 

descendente. 

c) Função Sigma, Organizar os dados em 

ordem ascendente, Organizar os dados em 

ordem descendente. 

d) Organizar os dados em ordem 

descendente, Organizar os dados em 

ordem ascendente e Autosoma. 

e) Mostrar ou ocultar a barra de fórmulas, 

organizar os dados em ordem ascendente 

e Organizar os dados em ordem 

descendente. 

 

19. Qual a sequência CORRETA acerca dos 

comandos na figura de botões  do 

Microsoft Outlook Express? 

 

a) Copiar e-mail na área de transferência, E-

mail prioritário e Correção ortográfica. 

b) Copiar e-mail na área de transferência, 

Anexar arquivo e Correção ortográfica. 

c) Copiar texto selecionado na área de 

transferência, E-mail prioritário e Correção 

ortográfica. 

d) Copiar e-mail na área de transferência, 

Anexar arquivo e Correção ortográfica. 

e) Copiar texto selecionado na área de 

transferência, Anexar arquivo e Catálogo 

de endereços. 

 

20. As figuras abaixo mostram exemplos de 

conectores.Aponte a alternativa CORRETA 

quanto à sequência dos tipos de cabos. 

 

   

 

a) USB, HDMI e Paralelo de impressora. 

b) Serial de impressora, USB e Paralelo de 

impressora. 

c) VGA, HDMI e Paralelo de impressora. 

d) HDMI, USB e Paralelo de impressora. 

e) SVGA, VGA e Paralelo de impressora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATUALIDADES E CONHECIMENTOS LOCAIS 
 

21. Apresentam-se nesta questão quatro 
proposições: 

 
I. A Balaiada foi um movimento de caráter 

popular. Os rebeldes chegaram a tomar a 
cidade de Caxias, este movimento teve 
grandes proporções chegando a ter 
repercussão no Piauí; 

II. A formação de parque fabril têxtil foi um 
ponto importante na economia do 
Maranhão no século XIX; 

III. O senador Vitorino Freire instalou um 
governo aberto à mudanças no âmbito 
político, conhecidas como vitorinismo; 

IV. José Sarney foi o primeiro Governador 
do Estado do Maranhão durante o 
período militar iniciando um período 
denominado de Maranhão Renovado. 

 
 Assinale a alternativa CORRETA. 
 
 a)  todas as proposições são verdadeiras. 
 b)  todas as proposições são falsas. 
 c)  somente a proposição II é verdadeira. 
 d)  as proposições III e IV são falsas e as 

proposições I e II são verdadeiras. 
 e)  as proposições I e II são falsas e as 

proposições III e IV são verdadeiras. 
 
22. “[...]. Originalmente um núcleo habitacional 

chamado São José dos Matões foi, mediante 
Resolução do presidente da Província em 
Conselho, de 19. Abr.1833, elevado à vila, 
[...]. Ainda com nome de São José dos 
Matões, passou a sede de município pela 
Divisão Territorial Brasileira de 1940. [...]. 
Pelo art. 13 do ADCT da Constituição do 
Estado do Maranhão de 1947, recebeu a 
denominação de Parnarama”. (MARQUES, de 

César Augusto. Dicionário histórico-geográfico da Província 
do Maranhão. 3ª ed. São Luís: Edições AML, 2008.p.785). 

  

       Sobre a História de Parnarama podemos 
afirmar que 

 

 a)  surgiu a partir de uma decisão do poder 
legislativo maranhense de criar uma 
cidade no leste maranhense. 

 b)  surgiu por meio dos viajantes e do 
processo de colonização, como núcleo de 
passagem, ainda com a denominação de 
São José dos Matões. 

 c)  foi criada a partir da expansão do núcleo 
têxtil do Maranhão nos anos 40. 

 d)  teve o nome de Parnarama por ato 
administrativo do Conselho provincial de 
1833. 

 e)  a cidade surgiu como necessidade para 
distribuir a população que se concentrava 
na região de São José dos Matões. 

 
23.  “ Segundo o Centro de Cultura Negra do 

Maranhão, existem 527 comunidades 
quilombolas no Estado do Maranhão, 
distribuídas em 134 municípios. Elas 
concentram-se principalmente nas regiões da 
Baixada Ocidental, da Baixada Oriental, do 
Munim, de Itapecuru, do Mearim, de Gurupi e 
do Baixo Parnaíba. [...]”.Acesso em 14/02/2014. 

http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_brasil_ma.html. 

  
       Sobre o texto acima podemos afirmar que 
 
 a) os quilombos no Maranhão são resultados 

da política do Império na libertação dos 
escravos. 

 b) os números de quilombos são 
consideráveis pelo fato de o Maranhão 
desenvolver uma política de criação de 
áreas sociais para a instalação das 
comunidades negras do Estado desde o 
Império. 

 c)  os quilombos no Maranhão são resultados 
de luta constante pelo seu reconhecimento 
e pela posse de suas terras de origem. 

 d)  os quilombos no Estado do Maranhão 
estão passando pelo processo de extinção 
por falta de políticas públicas de 
preservação. 

 e)  o Maranhão é o Estado com menor 
número de quilombos na região nordeste. 
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24.  Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 a)  O Centro de Lançamento de Alcântara 

(CLA) tem como objetivo analisar as 

questões ligadas ao meio ambiente da 

Região Norte. 

 b)  O Cerrado constitui o maior bioma do 

Estado do Maranhão. 

 c)  A serra dos Carajás é rica em minérios, 

porém precisa construir a estrada de ferro 

para escoar sua produção. 

 d)  As atuações dos grileiros nos últimos anos 

no Maranhão foram anuladas pela ação do 

Estado mais enérgico no controle sobre a 

terra. 

 e)  O Maranhão é dominantemente um Estado 

de povo não mestiço, pois sua colonização 

europeia por parte dos franceses teve 

predominância. 

 

25. “O procurador-geral da República, Rodrigo 

Janot, confirmou, nesta quinta-feira (20) o 

entendimento do MP (Ministério Público) de 

que houve o crime de formação de quadrilha 

no esquema do mensalão e negou a 

absolvição dos petistas e dos ex-diretores do 

Banco Rural que receberam quatro votos 

favoráveis no julgamento do delito. [...]”. Acesso 

em 20/02/2014. http://noticias.r7.com/brasil/mp-mantem-

condenacao-de-petistas-e-ex-diretores-do-banco-rural-

20022014. 

 

 Sobre o Escândalo do Mensalão, podemos 

afirmar que 

 

 a)  foi fruto das ações de empresas que 

buscavam aumentar o seu poder de 

interferência nas licitações do governo 

federal. 

 b) o mensalão foi uma quadrilha de políticos 

que se infiltrou no controle e nas 

distribuições das emendas parlamentares 

que beneficiavam apenas os 

parlamentares do PT. 

 c)  este escândalo está relacionado com a 

arrecadação irregular para campanha de 

prefeito de São Paulo nas eleições de 

1998. 

 d) o mensalão envolveu não somente o 

escândalo provocado pela denúncia de 

compra de votos, mas um conjunto de 

escândalos que, de uma forma ou de 

outra, se relacionam. Um dos elementos 

que ligam esses outros eventos com o 

mensalão são as acusações de que em 

todos eles foram montados esquemas 

clandestinos de arrecadação financeira 

para o PT. 

 e) foi um esquema de arrecadação de 

propina, que beneficiava alguns políticos 

do congresso que aprovavam o orçamento 

sem restrições para o governo e recebiam 

também uma quantidade de emenda 

parlamentar maior que os demais políticos. 

 

26. “OS SETE DIAS QUE MUDARAM O 

BRASIL” . Este foi o título da capa da revista 

Veja em 26/06/2013 – Edição Histórica. O 

Brasil foi sacudido pelos movimentos que 

aconteceram no mês de junho de 2013. Este 

momento histórico na História do Brasil 

significou 

 

 a)  a luta dos jovens por mais emprego, 

liberdade política e liberalização das 

drogas. 

 b)  que tinha como alvo principal a melhoria 

nos transportes e ampliação do voto para 

os jovens de quatorze anos. 

 c)  que os gritos das ruas contra corrupção, a 

PEC37, os gastos na Copa e outras 

reivindicações. 

 d) a necessidade dos acusados do mensalão 

fossem logo julgados e aprovação pelo 

STF – Supremo Tribunal Federal da 

redução da maior idade penal. 

 e)  ação mais direta dos jovens na luta contra 

a corrupção nas capitais e a necessidade 

de ampliar as vagas nas universidades 

públicas. 
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27. Sobre as séries de motins e episódios de 
horror e violência noticiados pela imprensa 
falada, escrita e eletrônica no Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas no Maranhão, 
pode-se afirmar que 

 
 a) é resultado das facções que atuam dentro 

do presídio de Pedrinhas, que buscam 
autonomia do sistema penitenciário de 
Pedrinhas, dentro do sistema prisional 
maranhense. 

 b)  este é um fenômeno isolado que não 
representa a realidade do sistema prisional 
maranhense. 

 c)  a situação do presídio de Pedrinhas é 
resultado apenas de investimento 
financeiro para ampliar suas estruturas. 

 d)  as séries de revoltas internas são 
favorecidas pelo Grupo Interno da Capital 
do Maranhão (GICM), este grupo controla 
os principais presídios do Estado. 

 e)  os acontecimentos relacionados ao 
presídio de Pedrinhas são resultados da 
fragilidade das instituições do Estado. 

 

28.  “ A Polícia Militar de São Paulo decidiu adotar 
uma nova estratégia em relação aos Black Blocs 
durante as manifestações. Policiais sem armas 
e praticantes de artes marciais, como o jiu-jítsu, 
serão deslocados para deter quem praticar atos 
de vandalismo, de acordo com o comandante 
geral da Polícia Militar de São Paulo, [...]”.Acesso 

em 21/02/2014. http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2014/02/pela-1-vez-pm-usara-policiais-que-lutam-

jiu-jitsu-contra-black-blocs.html. 
 Sobre os movimentos que acontecem em São 

Paulo, podemos compreender que 
 

 a)  a ação policial em São Paulo é resultado da 
falta de treinamento dos policiais sobre as 
manifestações pacíficas pela redução do 
valor da passagem de ônibus. 

 b)  os movimentos dos Black Blocs têm como 
objetivo liberdade de expressão. 

 c)  a ação policial ao movimento é resultado 
da dimensão das manifestações que 
provocam violência e depredação do 
patrimônio público. 

 d)  é fruto dos atritos entre bairros da capital 
paulista e do crescimento do índice de 
criminalidade no Brasil. 

 e)  o movimento em São Paulo é resultado do 
déficit de moradias e das péssimas 
condições do transporte público. 

 
29. Sobre a economia brasileira, temos algumas 

afirmações: 
 

I. A carga tributária brasileira é uma das 
menores do mundo; 

II. Os gastos dos brasileiros nos últimos 
anos no exterior têm crescido; 

III. A inflação nos últimos meses tem dados 
sinais de manifestação, principalmente 
atrelada aos gastos com a educação; 

IV. O setor agrícola tem demonstrado 
crescimento e deixa o mercado 
vulnerável aos produtos externos. 

 As afirmações corretas  são. 
 

 a) I e II somente. 
 b) II e III, somente. 
 c) I, II e III, somente. 
 d) III e IV, somente. 
 e) II, III e IV, somente. 
 

30.  A preocupação com o meio ambiente se 
tornou uma pauta global. Sobre o meio 
ambiente podemos afirmar que 

 

a)  o aquecimento global tem provocado 
grandes debates no meio científico. 

b) a preocupação maior é o com o 
derretimento do mar congelado que pode 
inundar os continentes. 

c) em cinquenta anos a temperatura média do 
Ártico não aumentou gerando uma 
preocupação no mundo científico. 

d)  os climatologistas afirmam que o aumento 
da temperatura no meio ambiente é 
regular, precisando apenas de controle do 
uso de gás carbono. 

e) o aquecimento global é resultado do 
aumento populacional, situação normal 
para o meio científico, pois as gerações 
que vão surgimento se adaptam às 
mudanças. 

  



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Acerca dos Atos Administrativos, Poder 

Regulamentar e Poder de Polícia , assinale 

a alternativa CORRETA. 

 

 a)  A revogação produz efeitos ex nunc e 

sempre atinge atos discricionários e 

eficazes. 

 b)  A convalidação produz efeitos extunc e 

pode corrigir qualquer vício que o ato 

administrativo possua, desde que 

realizada no prazo de cinco anos da data 

em que o ato tenha sido praticado. 

 c)  A ausência de motivação, quando exigida 

pela lei, caracteriza vício quanto ao motivo 

do ato administrativo. 

 d)  Regulamentos de execução são atos 

normativos emitidos pela Administração, 

com fundamento em competência 

constitucional, para disciplinar determinada 

matéria, independentemente de lei 

anterior.  

 e)  Admite-se a delegação do poder de polícia 

a qualquer pessoa administrativa, 

considerando que integram 

estruturalmente a Administração Pública 

Indireta. 

 
32. Sobre o tema Licitação e Contratos 

Administrativos , assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

 a)) A licitação é inexigível quando houver 

inviabilidade de competição, em especial e 

observadas determinadas condições, nos 

casos de guerra e de calamidade pública. 

 b)  Os contratos administrativos se 

caracterizam pela paridade entre as 

partes, pela mutabilidade, pela natureza 

intuitu personae e de contrato de adesão. 

 c)  O concurso é modalidade de licitação 

cabível para escolha de trabalhos técnicos, 

científicos ou artísticos, sendo certo que 

apenas podem participar os fornecedores 

inscritos no registro cadastral da entidade 

que promove o certame. 

 d)  O princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório é dirigido tanto à 

Administração Pública, quanto aos 

licitantes. 

 e)  Nas hipóteses de licitação dispensável, 

não há para a Administração opção entre 

realizar ou não o procedimento licitatório, 

ou seja, a contratação direta é obrigatória. 

 

33. A respeito dos temas Serviço Público e 

Servidores Públicos , assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

 a) O princípio da continuidade dos serviços 

públicos veda, em qualquer hipótese, a 

interrupção da sua prestação pela 

Administração, tendo em vista que se trata 

de atividade essencial à coletividade. 

 b)  Denomina-se reintegração o retorno do 

servidor estável ao cargo, após a 

invalidação de sua demissão por sentença 

judicial. 

 c)  Quando o serviço público é prestado de 

maneira descentralizada, através de 

empresas concessionárias, estas serão 

remuneradas pelos usuários através da 

cobrança de taxa. 

 d)  O servidor público, quando investido no 

mandato de prefeito, havendo 

compatibilidade de horários, perceberá as 

vantagens do seu cargo, emprego ou 

função, sem prejuízo da remuneração do 

cargo eletivo. 

 e)  Apenas os servidores ocupantes de cargo 

público estão sujeitos à Lei de improbidade 

administrativa, podendo ser aplicadas as 

seguintes sanções: suspensão dos direitos 

políticos, perda do cargo, indisponibilidade 

de bens e ressarcimento ao erário. 
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34. Quanto aos Bens Públicos  e à 

Desapropriação , assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

 a)  A imprescritibilidade dos bens públicos 

encontra-se prevista expressamente pela 

Constituição Federal e traduz-se na 

vedação à aquisição dos referidos bens 

por usucapião. 

 b)  Salvo as exceções legalmente previstas, a 

alienação de bens públicos está 

subordinada à existência de interesse 

público devidamente justificado, 

dependendo sempre de autorização 

legislativa, avaliação prévia e licitação na 

modalidade concorrência. 

 c)  A União poderá desapropriar bens dos 

Estados e Municípios, assim como o 

Estado poderá desapropriar bens dos 

Municípios e vice-versa. 

 d)  A desapropriação por zona possui 

natureza sancionatória, afastando a regra 

da indenização prévia e em dinheiro. 

 e)  Apenas os entes políticos possuem 

competência para declarar e executar a 

desapropriação, tendo em vista a 

gravidade do instituto perante o direito de 

propriedade do particular. 
 

35. Extrai-se da Lei Orgânica Municipal de 

Parnarama, EXCETO: 
 

 a) Os bens imóveis do Município poderão ser 

objeto de doação, mediante autorização do 

Prefeito, se o beneficiário for pessoa 

jurídica de direito público interno. 

 b) O Município instituirá regime jurídico único 

e plano de carreira para os servidores da 

Administração Pública Direta, das 

autarquias e das fundações públicas. 

 c)  O Prefeito poderá convocar 

extraordinariamente a Câmara Municipal, 

em casos de urgência ou interesse público 

relevante. 

 d) A Lei Orgânica Municipal poderá ser 

emendada mediante proposta de 2/3 (dois 

terços), no mínimo, dos membros da 

Câmara Municipal, ou proposta do 

Prefeito, devendo ser discutida em um 

turno e aprovada por 2/3 dos votos dos 

membros da Câmara Municipal. 

 e) A remuneração do Prefeito será fixada pela 

Câmara Municipal até o término da 

legislatura para vigorar na seguinte, nos 

termos da Constituição Federal. 

 

36. Quanto às competências constitucionais, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

 a)  Cabe aos Estados e Municípios a 

competência delegada pela União através 

de lei complementar autorizadora. Na 

ausência desta lei, Estados e Municípios 

poderão legislar sobre as matérias 

elencadas no rol das competências 

privativas da União. 

 b)  No que tange à competência concorrente, 

estados e municípios poderão exercê-la de 

forma suplementar. Entretanto, a 

constituição impede que estes entes 

exerçam a competência de forma geral nos 

casos em que a União não regulamentar a 

matéria de forma geral. 

 c)  No que diz respeito à competência 

concorrente, diante da inércia da União, os 

Estados podem regulamentar a matéria de 

forma geral. Havendo norma 

superveniente da União, ficará a norma 

estatal revogada no que for conflitante. 

 d)  A competência dos municípios é 

regulamentada no artigo 30 da 

constituição, e estabelece que poderá 

legislar sobre assuntos de interesse local, 

mas não poderá suplementar a legislação 

federal e estadual. 

 e)  No sistema de repartição de competências 

adotado pela CRFB/88, a competência dos 

Estados é definida diretamente pelo texto 

constitucional, ao passo que a dos 

municípios é a chamada competência 

residual. 
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37. Quanto à formação dos Estados e Municípios 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

 a)  A criação de municípios deve ser dada em 

consonância com a lei complementar 

federal, necessitando ainda de aprovação 

em referendo e estudo de viabilidade 

municipal. 
 b)  Para formação de um novo Estado, a 

constituição dispõe em seu artigo 18, §3º 

que deverá ser realizado um plebiscito 

com a população interessada. Aprovado o 

projeto, o congresso estará vinculado e 

deverá promulgar a lei criando o Estado. 

 c)  No emblemático caso do município de Luís 

Eduardo Magalhães-BA, o STF fixou prazo 

para que o Congresso criasse a lei 

complementar prevista no artigo 18§, 3º. 

Entretanto, o congresso editou a ADCT 96, 

convalidando a criação de todos os 

municípios, mesmo que em 

desconformidade com os preceitos 

constitucionais vigentes. 
 d)  Quando ocorre cisão entre dois Estados, 

os dois iniciais deixam de existir, dando 

origem a um terceiro – e novo – ente 

federativo. 

 e)  O desmembramento dá origem a dois ou 

mais novos Estados, todos diferentes do 

Estado originário. 

 

38. Assinale a alternativa INCORRETA acerca do 

processo legislativo previsto na Constituição 

Federal. 
 

 a)  Após a aprovação da proposta de emenda 

constitucional pelo Congresso Nacional, 

cabe às mesas da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal a promulgação do 

dispositivo. 

 b)  O quórum de aprovação das Leis 

ordinárias é o de maioria simples, 

respeitando sempre o quórum de 

instalação da sessão, que é o de maioria 

absoluta. 

 c)  A discussão e votação dos projetos de lei 

começam pela Casa Iniciadora, sendo 

posteriormente remetida à Casa Revisora. 

 d)  A sanção do projeto de lei não convalida o 

defeito de iniciativa. 

 e)  Considerando o presidente da República 

que a utilização, pelo legislador, de uma 

expressão que torna o dispositivo legal 

inconstitucional, poderá vetar apenas a 

expressão inconstitucional, suprimindo-a 

do texto, e sancionar o restante. 

 

39. Quanto ao Controle de Constitucionalidade, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

 a)  O Brasil adotou um modelo de controle 

misto, fortemente baseado nos modelos 

americano (concentrado) e austríaco 

(difuso). 

 b)  Quanto ao momento do controle, observa-

se que pode ser classificado como anterior 

(preventivo) ou posterior (repressivo). O 

poder judiciário brasileiro exerce o controle 

de constitucionalidade de forma 

predominantemente preventiva. 

 c)  A ação Direta de Inconstitucionalidade, 

instrumento do controle concentrado, pode 

ser objeto de pedido de medida cautelar. 

Deferido este pedido pelo ministro do STF, 

serão conferidos efeitos extunc, e estará a 

norma questionada suspensa até o 

julgamento da ação, quando será decidido 

se ela deve permanecer ou não no 

ordenamento jurídico. 

 d)  A ação de descumprimento de preceito 

fundamental serve como instrumento 

subsidiário do controle de 

constitucionalidade, e pode ter como 

objeto norma municipal que viola a 

Constituição da República. 

 e)  As comissões de Constituição e Justiça, 

estabelecidas nas casas legislativas, 

emitem parecer meramente opinativo 

sobre a constitucionalidade dos projetos 

de lei. Isto significa que, mesmo com 

parecer negativo da CCJ, o projeto pode 

seguir o trâmite normalmente. 
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40. No que tange à organização da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
 a)  O distrito federal é uma autarquia federal, 

criada para instalação da sede do governo 
federal, acumulando competências tanto 
de Estado quanto de Município. 

 b)  Os territórios compõem a federação 
brasileira, sendo entes federativos ligados 
às autarquias federais da União. 

 c)  O exemplo mais clássico de Território no 
Brasil é o arquipélago de Fernando de 
Noronha, que por força da ADCT 15 
deixou de ser distrito estadual para ganhar 
natureza de território. 

 d)  Os entes federativos são dotados de 
autonomia. Entretanto, apenas a União é 
dotada de soberania, conforme dispõe a 
Constituição. 

 e)  O distrito federal é regido por lei orgânica 
própria, cujo quórum de aprovação é de 
2/3, com votações em 2 turnos 
intervaladas por 10 dias entre uma e outra. 

 

41. De acordo com o disposto no Código Civil, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 

 a)  São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil: os 
menores de dezesseis anos; os pródigos; 
e os que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos. 

 b) Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a 
lesão, a direito da personalidade, e 
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de 
outras sanções previstas em lei. Em se 
tratando de morto, terá legitimação para 
requerer a medida prevista neste artigo o 
cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente 
em linha reta, ou colateral até o terceiro 
grau. 

 c)  Começa a existência legal das 
associações com a elaboração do contrato 
social, precedida, quando necessário, de 
autorização ou aprovação do Poder 
Executivo, averbando-se na junta 
comercial todas as alterações por que 
passar o ato constitutivo. 

 d)  A validade da declaração de vontade não 
dependerá de forma especial, senão 
quando a lei expressamente a exigir. 
Ademais, não dispondo a lei em contrário, 
a escritura pública é essencial à validade 
dos negócios jurídicos que visem à 
constituição, transferência, modificação ou 
renúncia de direitos reais sobre imóveis de 
valor superior a trinta vezes o maior salário 
mínimo vigente no País. 

 e)  Ocorre o estado de perigo quando uma 
pessoa, sob premente necessidade, ou por 
inexperiência, se obriga a prestação 
manifestamente desproporcional ao valor 
da prestação oposta. O referido vício figura 
entre as hipóteses de nulidade absoluta do 
negócio jurídico. 

 

42. Assinale a alternativa correta, de acordo com 
o disposto no Código Civil: 

 

 a)  Entre as hipóteses de interrupção do prazo 
prescricional, podem ser mencionadas as 
seguintes: protesto cambial; apresentação 
do título de crédito em juízo de inventário 
ou em concurso de credores. 

 b)  A compensação não pode ser excluída por 
acordo entre as partes e também não pode 
ser objeto de renúncia prévia. 

 c)  A propriedade do solo abrange a do 
espaço aéreo e subsolo correspondentes, 
em altura e profundidade úteis ao seu 
exercício, abrangendo as jazidas, minas e 
demais recursos minerais, bem como os 
potenciais de energia hidráulica. 

 d)  Mesmo que a construção ou a plantação 
exceda consideravelmente o valor do 
terreno, aquele que semeia, planta ou 
edifica em terreno alheio perde, em 
proveito do proprietário, as sementes, 
plantas e construções; se procedeu de 
boa-fé, terá direito a indenização. 

 e)  Aquele que, não sendo proprietário de 
imóvel rural ou urbano, possua como sua, 
por cinco anos ininterruptos, sem 
oposição, área de terra em zona rural não 
superior a cem hectares, tornando-a 
produtiva por seu trabalho ou de sua 
família, tendo nela sua moradia, adquirir-
lhe-á a propriedade. 
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43. Analise as afirmações e assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
I. A contestação e a reconvenção serão 

oferecidas simultaneamente, em peças 
autônomas; a exceção será processada 
em apenso aos autos principais; 

II. Há litispendência, quando se repete ação 
que está em curso; há coisa julgada, 
quando se repete ação que já foi 
decidida por sentença, de que caiba 
recurso; 

III. Compete ao réu alegar, na contestação, 
toda a matéria de defesa, expondo as 
razões de fato e de direito, com que 
impugna o pedido do autor e 
especificando as provas que pretende 
produzir. 

 
 a)  Duas estão incorretas. 
 b)  Duas estão corretas. 
 c)  Todas estão incorretas. 
 d)  Todas estão corretas. 
 e)  Somente uma está correta. 
 
44. Marque a CORRETA: 
 
 a)  Sentença definitiva é aquela que não 

resolve o mérito e pode ser, segundo a 
doutrina dominante, meramente 
declaratória, constitutiva ou condenatória. 

 b)  Sentença terminativa é aquela que não 
resolve o mérito e pode ser, segundo a 
doutrina dominante, meramente 
declaratória, constitutiva ou condenatória. 

 c)  Sentença definitiva é aquela que resolve o 
mérito e pode ser, segundo a doutrina 
dominante, meramente declaratória, 
constitutiva ou condenatória. 

 d)  Sentença terminativa é aquela que não 
resolve o mérito e pode ser, segundo a 
doutrina dominante, executiva ou 
mandamental. 

 e)  Sentença definitiva é aquela não que 
resolve o mérito e pode ser, segundo a 
doutrina dominante, exclusivamente. 

 
45. No que pertine ao Processo Cautelar, é 

INCORRETO afirmar: 
 

 a)  A produção antecipada de prova pode 
consistir em interrogatório da parte, 
inquirição de testemunhas e exame 
pericial. 

 b)  No processo civil, admite-se a busca e 
apreensão de pessoas e coisas. 

 c)  Incumbe ao oficial de justiça nomear o 
depositário dos bens sequestrados.  

 d) Segundo a doutrina dominante, o arresto 
busca dar proteção cautelar a uma futura 
execução por quantia certa.  

 e) Incumbe ao oficial de justiça providenciar o 
cumprimento de determinação judicial. 

 
46. Quanto aos embargos do devedor, marque a 

CORRETA: 
 
 a)  O devedor oferecerá embargos no prazo 

de trinta dias, contados da juntada aos 
autos da prova da intimação da penhora. 

 b)  Não são admissíveis antes de seguro o 
juízo pela penhora, na execução para 
entrega de coisa. 

 c)  O juiz não poderá atribuir efeito 
suspensivo aos embargos. 

 d)  O juiz rejeitará liminarmente os embargos 
quando intempestivos. 

 e)  É vedado ao juiz rejeitar liminarmente os 
embargos mesmo quando intempestivos. 

 
47. Acerca dos crimes contra a Administração 

Pública, assinale a alternativa CORRETA. 
 
 a)  No peculato culposo a reparação do dano 

somente extinguirá a punibilidade se 
preceder à denúncia.  

 b)  O delito de advocacia administrativa só 
poderá ser cometido por funcionários 
públicos que possuam formação jurídica. 

 c)  Aquele que exerce cargo público sem 
remuneração não será considerado 
funcionário público para fins penais. 

 d)  A distinção principal entre os crimes de 
tráfico de influência e exploração de 
prestígio refere-se a sujeito ativo. 

 e)  O funcionário público que deixa de 
praticar, indevidamente, ato de ofício para 
satisfazer sentimento pessoal comete o 
crime de prevaricação. 

 



CONCURSO PÚBLICO – PARNARAMA – ADVOGADO  

48. Laura é fiscal da Secretaria Municipal de 

Finanças e realizou a cobrança de tributo que 

sabia devido valendo-se de meio vexatório. A 

fiscal deve responder por: 

 

 a)  corrupção passiva; 

 b)  excesso de exação; 

 c)  corrupção ativa; 

 d)  crime contra a ordem tributária; 

 e)  concussão. 
 

49. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 a) A remuneração consiste na 

contraprestação ou vantagem, concedida 

em pecúnia ou em utilidade, paga 

diretamente pelo empregador ao 

empregado em virtude do contrato de 

trabalho. 

 b)  No nosso ordenamento jurídico é 

plenamente válido o pagamento 

complessivo do salário, assim considerada 

a prática de pagar determinado valor ao 

empregado englobando mais de uma 

parcela sob a mesma rubrica. 

 c)  As parcelas cuja natureza é salarial e que 

são concedidas habitualmente não 

integram o cálculo das demais parcelas. 

 d)  O FGTS não incide sobre as parcelas de 

natureza remuneratória, bem como não 

prescinde do requisito habitualidade. 

 e)  Os adicionais são parcelas pagas em 

razão de circunstâncias mais gravosas a 

que está exposto o empregado. 
 

50. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

 a)  Nos contratos individuais de trabalho, é 

lícita a alteração das respectivas 

condições por ato unilateral do 

empregador, desde que não resultem 

direta ou indiretamente, prejuízos ao 

empregado. 

 b)  É lícita a transferência quando ocorrer 

extinção do estabelecimento em que 

trabalhar o empregado. 

 c)  As autoridades administrativas e a Justiça 

do Trabalho, na falta de disposições legais 

ou contratuais, decidirão, conforme o caso, 

pela jurisprudência por analogia, por 

equidade e outros princípios e normas 

gerais de direito, principalmente do direito 

do trabalho e, ainda, de acordo com os 

usos e costumes, o direito comparado, 

mas sempre de maneira que nenhum 

interesse de classe ou particular prevaleça 

sobre o interesse público. 

 d)  Equiparam-se ao empregador, para os 

efeitos exclusivos da relação de emprego, 

os profissionais liberais, as instituições de 

beneficência, as associações recreativas 

ou outras instituições sem fins lucrativos, 

que admitirem trabalhadores como 

empregados. 

 e)  São fontes formais autônomas do Direito 

do Trabalho a convenção coletiva de 

trabalho e o acordo coletivo de trabalho. 

 

 


