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CADERNO
D E P R O VA

S11 Advogado
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.

Município de

Rio das Antas

Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da
questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido
e assinado.

26 de agosto

40 questões

9 às 13h

4h de duração*

EDITAL 01/2018
Quadro de Servidores

.
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Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.
Por que suamos ao sentir calor?
Para refrescar o organismo. Quando o corpo sente
calor durante ou depois de alguma atividade física, ou
quando estamos com febre, pequenas glândulas na
pele produzem o suor. Ele é um líquido levemente salgado, composto por 99% de água. Essa água evapora
e ajuda a absorver o calor da pele, deixando o corpo
mais fresco. Mas se o lugar é quente e úmido, a água
não evapora e o suor acaba não refrescando.
Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

1. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo com
base no texto.
1. Podemos afirmar que a primeira linha do
texto já responde à pergunta do título. As
explicações subsequentes aprofundam a resposta dada.
2. A resposta dada à pergunta do texto é uma
oração subordinada adverbial final reduzida
de infinitivo.
3. No segundo período, o termo sublinhado é o
sujeito da oração principal.
4. O último período do texto apresenta uma
ideia em adição ao que foi exposto anteriormente e esse sentido, coerentemente, foi
introduzido pela conjunção adversativa “mas”.
5. A expressão “durante ou depois de alguma atividade física” é um complemento da palavra
“calor”, por isso é um complemento nominal.

2. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Em “produzem o suor”, o termo sublinhado é
objeto indireto do verbo que o precede.
b. Check-square Na frase “o lugar é quente e úmido” temos um
predicativo do sujeito representado por dois
adjetivos.
c. SQUARE A expressão sublinhada no terceiro período
do texto resgata a pergunta feita no título e a
palavra “líquido” é um predicativo do objeto,
antecedido por um adjunto nominal.
d. SQUARE Se fosse necessário apor um pronome nominal
na expressão sublinhada no último período do
texto, necessariamente a próclise seria obrigatória e a expressão teria a seguinte redação: “a
água não evapora-se.”
e. SQUARE Em “Mas se o lugar é quente e úmido”, as palavras sublinhadas são adjuntos adnominais.

Leia o texto.
Dança da chuva
Você acredita na dança da chuva? Em 1998, o estado
de Roraima teve quase ¼ de seu território queimado
por causa de uma seca que já durava três meses.
Depois de frustradas tentativa de apagar o fogo, o
governo decidiu recorrer à crendice popular. Dois
índios caipós, Kucrit e Mantii, foram levados do Mato
Grosso até Boa Vista para executar a dança da chuva.
As passagens e o hotel foram pagos pela Funai. Os
pajés dançaram durante quarenta minutos, às margens do rio Curupira, pedindo chuva ao espírito de um
antepassado. Para surpresa geral, a chuva veio e apagou a maior parte dos focos de incêndio.
Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre o texto.
( ) O texto corrobora a crendice popular.
( ) A pergunta que inicia o texto é um período
simples e o verbo é transitivo direto, já que
o termo “dança” não está antecedido de
preposição.
( ) Em “recorrer à crendice popular”, o verbo é
transitivo indireto o que justifica a presença
da crase diante do substantivo feminino.
( ) O termo “às margens do rio” equivale, em
sentido, a “nas margens do rio” e a crase está
correta.
( ) A última frase do texto apresenta um adjunto
adverbial deslocado e essa estrutura frasal
justifica a existência da vírgula ali posta.
( ) A regência do verbo “implicar” na frase:
“Dança da chuva implica destruição de focos
de incêndio na mata”, está correta.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•V•V•V•F
V•V•F•V•F•V
V•F•V•V•V•V
F•F•V•F•V•F
F•F•F•V•V•V

5. Analise as afirmativas abaixo:
1. Na frase: “Ele foi, logo eu fiquei”, se colocarmos a vírgula depois da palavra “logo”, a frase
mudará de sentido.
2. Solecismo é um vício de linguagem e esse
vício está presente em: “Chegou ao final,
naquele campeonato mundial, seleções que
não estavam bem cotadas pela análise técnica.
3. Está de acordo com a norma culta a seguinte
frase: “Hão de haver ainda outros campeonatos mundiais e o Brasil conseguirá a vitória”.
4. Na frase “Tua vida são essas ilusões”, a concordância verbal está correta.
5. Observe as frases: “Deverá fazer invernos rigorosos” e “Farão invernos rigorosos”. É possível
afirmar que as duas frases se equivalem e
ambas estão escritas corretamente quando à
concordância.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Temas de Atualidade

5 questões

4. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Os nomes dos índios no texto estão entre vírgulas porque caracterizam um vocativo.
b. SQUARE As palavras “território” e “espírito” são acentuadas pela mesma regra ortográfica vigente.
c. SQUARE O período sublinhado, na última frase do texto,
é composto por subordinação e a segunda oração tem o sujeito subentendido, mas expresso
na primeira.
d. SQUARE Em “Os pajés dançaram durante quarenta minutos” temos uma construção frasal em que o verbo,
por ter como complemento “durante quarenta
minutos”, é classificado com transitivo direto.
e. Check-square Na frase sublinhada no texto:”… que já durava
três meses”, a palavra “que” é um pronome relativo, um dos fatores sintáticos para classificar a
oração como subordinada adjetiva.
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6. Recentemente a população mexicana elegeu um
novo chefe de Estado que, segundo os analistas, pôs
fim a seis décadas de governos conservadores.
Assinale a alternativa que indica o Presidente eleito
daquele país.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Ivo Morales
Mauricio Macri
Sebastian Piñera
Carlos Alvares Quesada
Andrés Manuel López Obrador
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7. Analise as afirmativas abaixo:

9. Analise as afirmativas abaixo:

1. Um dos principais acontecimentos de nossa
história recente foi a greve nacional dos
caminhoneiros.
2. A greve dos caminhoneiros provocou uma
séria crise de abastecimento de alimentos e
combustíveis.
3. A greve dos caminhoneiros alerta para o desequilíbrio de nossa matriz energética, na qual
predominam acentuadamente os recursos
não renováveis sobre os renováveis.
4. A greve dos caminhoneiros torna evidente a
dependência da economia brasileira do transporte ferroviário.

1. O Município de Rio das Antas é cortado pelo
Rio do Peixe e banhado pelo Rio das Antas.
2. O povoamento de Rio das Antas começou no
início do século 20.
3. Os primeiros habitantes de Rio das Antas
foram colonos alemães de origem judaica,
refugiados da Segunda Guerra Mundial
4. Durante a Guerra do Contestado, com medo
da violência, muitos proprietários abandonaram a região.
5. A construção da Estrada de Ferro São Paulo
Rio Grande (do Sul) foi fator importante para o
início do povoamento do Município.
6. Alemães e Italianos estão entre os pioneiros
no povoamento de nossa cidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Na tentativa de combater a imigração ilegal, o
governo norte-americano tomou uma atitude que
provocou forte repúdio no mundo inteiro e mesmo
entre o público interno.
Assinale a alternativa que descreve corretamente o
fato.
a. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais,
foram enviadas para campos de concentração
instalados na Flórida e no Alasca.
b. Check-square Centenas de crianças, filhas de imigrantes ilegais, foram separadas de seus pais ao entrarem
no país.
c. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais,
foram deportadas sem qualquer aviso prévio
para os seus países de origem.
d. SQUARE O Governo dos Estados Unidos proibiu a
entrada no país de imigrantes que tenham
filhos menores de 5 anos.
e. SQUARE Os filhos dos imigrantes que chegaram aos
Estados Unidos nos últimos dois anos foram
expulsos das escolas onde estudavam, mesmo
os que nasceram no país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

10. O PIB é uma medida dos bens e serviços que um
país, uma região, um Estado produz em um determinado período. Segundo a Prefeitura de Rio das Antas,
com base no IBGE (2015) o PIB anual do Município é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Inferior a R$ 29 milhões.
Cerca de R$ 55 milhões.
Cerca de R$ 145 milhões.
Cerca de R$ 245 milhões.
Cerca de R$ 390 milhões.
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Informática

5 questões

13. Sobre o MS PowerPoint 2010 em português, considere as seguintes afirmativas.
1. Pode-se adicionar um vídeo inserido a uma
apresentação, porém isso irá aumentar o
tamanho do arquivo de apresentação.
2. Podem ser adicionados vídeos vinculados, o
que mantém o tamanho da apresentação
menor. Recomenda-se armazenar os vídeos
vinculados e a apresentação na mesma pasta.
3. Pode-se inserir um vídeo através de uma referência explícita a uma URL http; o vídeo será
executado automaticamente pela apresentação quando no modo apresentação de slides.

11. Sobre o modo de exibição protegido do MS Word
para Office 365 em português, assinale a alternativa
correta.
a. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser
informada para habilitar a leitura e também a
edição de um documento, de forma a proteger
seu conteúdo de acesso não autorizado.
b. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser
informada para habilitar a edição de um documento. Permite, contudo, a visualização do
arquivo (somente leitura).
c. Check-square É um modo somente leitura no qual a maioria
das funções de edição está desabilitada, de
modo a reduzir possíveis riscos provenientes da
abertura de arquivos não confiáveis.
d. SQUARE É um modo de exibição que desconsidera edições do documento realizadas por terceiros, de
modo a exibi-lo com o conteúdo original do
autor do documento.
e. SQUARE É um modo somente leitura que não permite a
edição do documento sob nenhuma hipótese.
Para sair do modo de exibição protegido deve
ser informada uma senha de administrador do
computador.

12. O MS Powerpoint Professional Plus 2013 possibilita inserir uma série de elementos a um slide de
apresentação.
Quais elementos são disponibilizados pelo PowerPoint
através da guia Inserir?
1.
2.
3.
4.
5.

WordArt
Equações
Gráficos
Fórmulas
Hiperlinks

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
São corretos os itens 1, 2, 3, 4 e 5.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Considere as células do MS Excel A1 a A5 com os
valores A1:5 A2:15: A3:25 A4:35 A5:45.
Assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula =SOMA(A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5))
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

25
35
45
80
125

15. Qual formato de célula do MS Excel irá ocultar o
conteúdo de uma célula que contém o valor 100, de
modo que ela mantenha o conteúdo mas este não
seja exibido na tela?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

;;;
!!!
***
$$$
&&&
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Legislação Municipal

5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar 03/1993, que
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Municipais, das Autarquias e das Fundações
Municipais:
a. SQUARE Os cargos públicos são criados por Decretos.
b. SQUARE Os cargos em comissão são organizados em
carreiras.
c. SQUARE Os vencimentos dos cargos públicos poderão
ser pagos pela iniciativa privada.
d. SQUARE Serão organizadas em classes de cargos apenas
as carreiras das fundações públicas.
e. Check-square Servidores são funcionários legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo
ou comissão.

17. A investidura em cargo público ocorrerá:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Com a posse.
Com o acesso.
Com a reversão.
Com a nomeação.
Com a aprovação em concurso público.

18. Conforme a Lei Complementar 03/1993:
a. SQUARE O servidor será responsabilizado civilmente
apenas por atos dolosos que resultem em prejuízo a terceiros.
b. SQUARE O funcionário responderá criminalmente apenas por atos comissivos praticados no desempenho da sua função.
c. Check-square O funcionário responderá nas esferas civil,
penal e administrativa pelo exercício irregular
de suas atribuições.
d. SQUARE Apenas em determinados casos, elencados por
lei, é que o servidor público sofrerá sanções
civis, que nunca serão cumulativas com as sanções penais e administrativas.
e. SQUARE A responsabilização administrativa não será
afastada mesmo no caso de absolvição criminal
que negue a existência do fato ou a sua autoria.

19. Assinale a alternativa correta, em consonância
com a legislação.
a. SQUARE Não há previsão de penhora nos vencimentos
de funcionário na legislação em vigor.
b. SQUARE O vencimento do funcionário poderá ser objeto
de penhora em qualquer tipo de ação judicial.
c. SQUARE Somente a remuneração do funcionário será
objeto de sequestro em caso de decisão
judicial.
d. Check-square O vencimento, a remuneração e o provento não
serão objeto de penhora, sequestro ou arresto,
exceto nos casos de prestação de alimentos,
resultantes de decisão judicial.
e. SQUARE A não quitação de débito com o Erário, no
prazo previsto, por parte de funcionário, não
acarretará na sua inscrição em dívida ativa.

20. A legislação da matéria preceitua que:
a. SQUARE A posse em cargo público se dará anteriormente à realização de inspeção médica oficial.
b. Check-square À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o funcionário
compete dar-lhe exercício.
c. SQUARE É ilegal a exigência de aptidão mental para o
exercício do cargo, bastando a apresentação de
atestado de capacidade física.
d. SQUARE A posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.
e. SQUARE Uma vez julgado incapaz para o serviço público,
o funcionário será exonerado.

Conhecimentos Específicos

20 questões

21. Com base na legislação processual, o valor da
causa constará da petição inicial ou da reconvenção e
será, na ação em que os pedidos são alternativos:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

o de maior valor.
o valor estimado.
o valor pretendido.
o valor do pedido principal.
a quantia correspondente à soma dos valores
de todos eles.
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22. São direitos sociais expressamente previstos na
Constituição Federal de 1988:

24. Sobre os direitos políticos previstos no texto
constitucional, é correto afirmar:

a. SQUARE o trabalho, a assistência social e a proteção ao
idoso.
b. SQUARE o transporte, o lazer e a ressocialização do
apenado.
c. Check-square a educação, a saúde e a previdência social.
d. SQUARE a segurança, a assistência aos desamparados e
o direito de petição.
e. SQUARE a proteção à maternidade e à infância, a moradia e a presunção de inocência.

a. SQUARE A soberania popular é exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto indireto e secreto.
b. SQUARE O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os analfabetos.
c. SQUARE O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de sessenta anos.
d. SQUARE Constitui condição de elegibilidade para
Governador e Vice-Governador de Estado a
idade mínima de trinta e cinco anos de idade.
e. Check-square Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.

23. A respeito do poder constituinte originário e do
poder constituinte derivado, assinale a alternativa
correta:
a. SQUARE As cláusulas pétreas são barreiras materiais
impostas pela Constituição, consagrando restrições ao poder constituinte originário.
b. Check-square O poder constituinte originário possui características tradicionais que o diferenciam dos
poderes constituídos, tratando-se de um poder
inicial, autônomo e incondicionado.
c. SQUARE O poder constituinte originário é responsável pelas alterações do texto constitucional,
caracterizando-se por ser condicionado
juridicamente.
d. SQUARE O poder constituinte derivado caracteriza-se
por limitações impostas pelo texto original,
sendo correto dizer que a Constituição de 1988
consagrou limitações temporais para o poder
derivado reformador.
e. SQUARE Diversamente do que ocorre com o poder derivado revisor, que é via permanente de modificação da Constituição, o poder reformador é
via extraordinária e transitória.
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25. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar sobre a intervenção:
a. SQUARE O Estado intervirá em seus Municípios para
repelir invasão estrangeira.
b. SQUARE O Estado não intervirá em seus Municípios,
nem a União nos Municípios localizados em
Território Federal, exceto para manter a integridade nacional.
c. SQUARE A intervenção da União nos Estados, visando
garantir o livre exercício de qualquer dos
Poderes nas unidades da Federação, independe
de solicitação do Poder coacto ou impedido.
d. Check-square A União não intervirá nos Estados nem no
Distrito Federal, exceto para pôr termo a grave
comprometimento da ordem pública.
e. SQUARE A decretação da intervenção, nos casos de
desobediência a ordem ou decisão judiciária, dependerá de requisição do Congresso
Nacional.
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26. De acordo com as disposições do Código Civil
brasileiro a respeito das pessoas naturais, assinale a
alternativa correta.

28. Considerando as disposições do Código Civil brasileiro sobre o adimplemento e a extinção das obrigações, assinale a alternativa incorreta.

a. SQUARE A personalidade civil da pessoa começa desde
o momento da concepção.
b. SQUARE O domicílio da pessoa natural é, para todos os
fins, o lugar onde é exercida a sua profissão.
c. SQUARE A incapacidade civil cessará, para os menores,
pelo casamento, pelo exercício de emprego
público efetivo e pela colação de grau em curso
de ensino médio.
d. SQUARE É proibida, mesmo com objetivo científico ou
altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo,
no todo ou em parte, para depois da morte.
e. Check-square Ninguém pode ser constrangido a submeter-se,
com risco de vida, a tratamento médico ou a
intervenção cirúrgica.

a. Check-square A compensação efetua-se entre dívidas líquidas,
vincendas e de coisas infungíveis.
b. SQUARE O credor pode consentir em receber prestação
diversa da que lhe é devida.
c. SQUARE Dá-se a novação quando novo devedor sucede
ao antigo, ficando este quite com o credor.
d. SQUARE A sub-rogação é convencional quando o credor
recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos.
e. SQUARE Salvo as obrigações simplesmente anuláveis,
não podem ser objeto de novação obrigações
nulas ou extintas.

27. A respeito das normas legais atinentes à prescrição e à decadência, conforme previsto no Código Civil
brasileiro, é correto afirmar:
a. SQUARE Os prazos prescricionais podem ser alterados
por interesse e conveniência das partes.
b. SQUARE É vedado ao juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.
c. SQUARE Prescreve em cinco anos a pretensão de reparação civil.
d. Check-square A prescrição não corre contra os ausentes do
País em serviço público da União, dos Estados
ou dos Municípios.
e. SQUARE A interrupção da decadência, que somente
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por qualquer
ato judicial que constitua em mora o devedor.

29. Com base na Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Os acordos de leniência eximem a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o
dano causado.
b. Check-square A responsabilidade da pessoa jurídica na esfera
administrativa não afasta a possibilidade de sua
responsabilização na esfera judicial.
c. SQUARE Extingue-se a responsabilidade da pessoa
jurídica na hipótese de alteração contratual,
transformação, incorporação, fusão ou cisão
societária.
d. SQUARE O processo administrativo para apuração da
responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 5 (cinco) ou
mais servidores estáveis.
e. SQUARE Prescrevem em 10 anos as infrações praticadas
pelas pessoas jurídicas contra a administração
pública, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
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30. A respeito das licitações, conforme previsto na Lei
8.666/1993, é correto afirmar:

32. Sobre os elementos (requisitos) dos atos administrativos, assinale a alternativa incorreta.

a. SQUARE A licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da moralidade e
será processada em estrita conformidade com
os princípios impessoalidade, da vinculação
ao instrumento convocatório e do julgamento
subjetivo.
b. SQUARE Não se subordinam ao regime legal das licitações as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
c. Check-square A Administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação
das propostas ou com terceiros estranhos ao
procedimento licitatório, sob pena de nulidade.
d. SQUARE A concorrência é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados
ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.
e. SQUARE É inexigível a licitação para a construção, a
ampliação, a reforma e o aprimoramento de
estabelecimentos penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.

a. Check-square A finalidade é o elemento pelo qual todo ato
administrativo deve estar dirigido ao interesse
privado da coletividade.
b. SQUARE Nenhum ato administrativo pode ser editado
validamente sem que o agente disponha de
poder legal para tanto.
c. SQUARE O objeto do ato administrativo deve ser lícito,
ou seja, o resultado pretendido deve ser aceito
pelo ordenamento, porque pautado na lei.
d. SQUARE Quando a lei estabelece determinada forma
como revestimento do ato, não pode o administrador deixar de observá-la, sob pena de
invalidação por vício de legalidade.
e. SQUARE Caracteriza-se o ato vinculado quando a lei
não delineia a situação fática, mas, ao contrário,
transfere ao agente a verificação de sua ocorrência atendendo a critérios de caráter administrativo (conveniência e oportunidade).

31. Considerando a legislação processual, assinale a alternativa correta a respeito das regras do
litisconsórcio:
a. SQUARE Cabe recurso de apelação contra a rejeição do
pedido de limitação do litisconsórcio.
b. SQUARE É vedado ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de
conhecimento.
c. SQUARE Nos casos de litisconsórcio passivo facultativo,
o juiz determinará ao autor que requeira a
citação de todos os litisconsortes, sob pena de
extinção do processo.
d. Check-square O litisconsórcio será necessário quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a
eficácia da sentença depender da citação de
todos que devam ser litisconsortes.
e. SQUARE A reconvenção deve ser proposta pelo réu
junto com a contestação, vedado o litisconsórcio com terceiro.
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33. Com base no Código Tributário Nacional, assinale
a alternativa correta a respeito das normas gerais de
direito tributário:
a. SQUARE A legislação tributária aplica-se imediatamente
aos fatos passados, futuros e pendentes.
b. Check-square A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado,
deixe de defini-lo como infração.
c. SQUARE Salvo disposição em contrário, os convênios
que entre si celebrem a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios entram em
vigor 30 dias após a data da sua publicação.
d. SQUARE A legislação tributária dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não pode vigorar fora
dos seus respectivos territórios, mesmo que lhe
reconheçam extraterritorialidade os convênios
de que participem os entes federativos.
e. SQUARE Quando for expressamente interpretativa, a
lei aplica-se a ato ou fato pretérito, acrescida
de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados.
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34. Sobre a interpretação e integração da legislação
tributária, a partir do disposto no Código Tributário
Nacional, assinale a alternativa correta.

36. Possuem legitimidade para propor a ação civil
pública (principal e cautelar) os sujeitos abaixo arrolados, exceto:

a. SQUARE A aplicação da equidade pode acarretar a dispensa do pagamento de tributo devido.
b. SQUARE Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação
tributária utilizará sucessivamente, na ordem
indicada: I - a analogia; II - os princípios gerais
de direito público; III - os princípios gerais de
direito tributário; IV - a equidade.
c. Check-square Corolário do princípio da legalidade tributária,
o emprego da analogia não poderá resultar na
exigência de tributo não previsto em lei.
d. SQUARE Interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias principais e
acessórias.
e. SQUARE Em caso de dúvida quanto à capitulação legal
do fato, a lei tributária que define infrações
deve ser interpretada de maneira mais favorável ao Fisco.

a. SQUARE o Ministério Público.
b. SQUARE a Defensoria Pública.
c. Check-square a associação que esteja constituída há pelo
menos 2 anos nos termos da lei civil.
d. SQUARE a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
e. SQUARE a autarquia, empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista.

35. O vedação associada ao princípio constitucional da anterioridade, que estabelece a proibição de
cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou, não se aplica ao seguinte tributo:
a. SQUARE imposto sobre propriedade territorial rural.
b. SQUARE imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza.
c. SQUARE imposto sobre propriedade de veículos
automotores.
d. SQUARE empréstimo compulsório no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.
e. Check-square empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias.

37. Dentre os princípios que regem a aplicação das
medidas de proteção à criança e ao adolescente
encontra-se a disposição de que a intervenção deve
ser efetuada de modo que os pais assumam os seus
deveres para com a criança e o adolescente.
Trata-se do princípio da:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

intervenção mínima.
intervenção precoce.
prevalência da família.
responsabilidade parental.
proporcionalidade e atualidade.

38. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Rio das Antas, aplicam-se aos servidores municipais os
direitos seguintes:
1. salário mínimo, fixado em lei federal, com
reajustes periódicos.
2. salário família para os seus dependentes.
3. licença à gestante, remunerada, de cento e
vinte dias.
4. remuneração dos serviços extraordinários
superior, no mínimo, em vinte por cento do
normal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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39. Com base no Estatuto do Magistério Municipal de
Rio das Antas, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE A duração da aula no âmbito da rede municipal
de ensino é de cinquenta minutos.
b. Check-square A Carreira do Magistério Público Municipal
abrange o ensino fundamental e a educação
infantil.
c. SQUARE A habilitação do titular de cargo de carreira
“Professor I”, “Nível especial 1”, exige uma formação em nível de pós-graduação, em curso
na área de educação, com duração mínima de
trezentos e sessenta horas.
d. SQUARE A promoção será concedida ao servidor titular
de cargo de magistério que tenha cumprido
o interstício de cinco anos de efetivo exercício,
alcançado o número de pontos estabelecido.
e. SQUARE A classificação das unidades escolares segundo
a tipologia corresponderá a: I. até 300 alunos,
escolas de pequeno porte; II. de 301 a 700,
escolas de médio porte; III. de 701 acima, escolas de grande porte.

40. Sobre a ação monitória, assinale a alternativa
correta.
a. SQUARE Na ação monitória não se admite a reconvenção.
b. SQUARE Não é admissível a ação monitória em face da
Fazenda Pública.
c. SQUARE A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, sem base em prova escrita, ter
direito de exigir obrigação do devedor.
d. SQUARE O réu poderá opor, nos próprios autos,
mediante prévia segurança do juízo, embargos
à ação monitória.
e. Check-square Na ação monitória, admite-se citação por
qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

G R A D E D E R E S P O S TA S
1

21

2

22

3

23

4

24

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

25

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6
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7

27

8

28
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29
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