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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

 

ADVOGADO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 
não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 
(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 
 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 
constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 

sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 

15) Constitui uma afirmação correta sobre os 
elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
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16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com o entendimento aprovado nas 

Súmulas Vinculantes, assinale a alternativa 

correta: 

 
 

(A) Ainda quando alugado a terceiros, permanece 

imune ao IPTU o imóvel pertencente a 

qualquer das entidades referidas pelo art. 

150, VI, “c”, da Constituição Federal, mesmo 

que o valor dos aluguéis seja aplicado em 

atividades estranhas as quais tais entidades 

foram constituídas.  

(B) Não há ofensa ao princípio da livre 

concorrência, lei municipal que impede a 

instalação de estabelecimentos comerciais do 

mesmo ramo em determinada área.  

(C) Na entrada de mercadoria importada do 

exterior, é vedada a cobrança do ICMS por 

ocasião do desembaraço aduaneiro.  

(D) Só por lei se pode sujeitar a exame 

psicotécnico a habilitação de candidato a 

cargo público. 
 

 

22) De acordo com os termos constitucionais, 
compete aos Municípios, exceto: 

 
 

(A) Suplementar a legislação federal e a estadual 
no que couber. 

(B) Promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
(C) Promover a proteção do patrimônio histórico-

cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual. 

(D) Organizar e prestar, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, exceto o 
de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial. 

 

23) O mandado de segurança coletivo é ação 
extremamente relevante no que diz respeito à 

tutela de direitos coletivos em sentido amplo, 
evitando o ajuizamento de inúmeras ações 
individuais acerca do mesmo assunto. De 
acordo com o artigo 5º, inciso LXX, da 
Constituição Federal de 1988, hipóteses que 

foram repetidas no artigo 23 da Lei n. 12.016, 
somente não está autorizado a impetrar 

mandado de segurança coletivo: 
 

 

(A) Partido político.  
(B) Organização sindical. 
(C) Entidade de classe. 
(D) Associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros ou 
associados. 

 
 
 

 

24) Sobre o processo e julgamento da ação direta 

de inconstitucionalidade e da ação declaratória 

de constitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal, assinale a alternativa 

correta: 

 

(A) Proposta a ação direta, não se admitirá 

desistência, exceto antes da citação válida. 

(B) Há hipóteses de intervenção de terceiros no 

processo de ação direta de 

inconstitucionalidade.  

(C) Concedida a medida cautelar, o Supremo 

Tribunal Federal fará publicar em seção 

especial do Diário Oficial da União e do Diário 

da Justiça da União a parte dispositiva da 

decisão, no prazo de dez dias, devendo 

solicitar as informações à autoridade da qual 

tiver emanado o ato. 

(D) Podem propor a ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal: o Presidente da República, a Mesa da 

Câmara dos Deputados, a Mesa do Senado 

Federal, o Procurador-Geral da República e a 

Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

 

25) Quanta a posição da Suprema Corte quanto 

ao princípio da reserva do possível, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) O STF já decidiu que o Executivo não pode 

justificar sua omissão em cumprir o que 

manda a Constituição com argumentos 

baseados na conveniência da administração.   

(B) É ilícito ao Judiciário impor à administração 

pública a obrigação de fazer medidas ou obras 

emergenciais em estabelecimentos prisionais 

para dar efetividade ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, e assegurar aos detentos 

o respeito da sua integridade física e moral.  

(C) O Executivo pode justificar sua omissão em 

cumprir o que manda a Constituição com 

argumentos baseados na conveniência da 

administração.    

(D) A reserva do possível se relaciona direta e 

exclusivamente com os direitos fundamentais 

de primeira geração. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Sobre a organização político-administrativa do 

Estado Brasileiro, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Os Estados podem incorporar-se entre si, 

subdividir-se ou desmembrar-se para se 

anexarem a outros, ou formarem novos 

Estados ou Territórios Federais, mediante 

aprovação da população diretamente 

interessada, através de plebiscito, por lei 

complementar.  

(B) É vedado aos Municípios estabelecer cultos 

religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 

embaraçar-lhes o funcionamento ou manter 

com eles ou seus representantes relações de 

dependência ou aliança, ressalvada, na forma 

da lei, a colaboração de interesse público.   

(C) O Município reger-se-á por lei orgânica, 

votada em dois turnos, com o interstício 

mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal, 

que a promulgará, atendidos os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal, na 

Constituição do respectivo Estado e em alguns 

preceitos estipulados explicitamente na 

Constituição Federal. 

(D) A criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de Municípios, far-se-ão por 

lei estadual, dentro do período determinado 

por Lei Complementar Federal, e dependerão 

de consulta prévia, mediante plebiscito, às 

populações dos Municípios envolvidos, após 

divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na 

forma da lei. 

 

27) Segundo o levantamento do IBGE de 2010, a 

população do Município de Uruçuí é de 20.152 

habitantes. Assim, quanto ao número de 

vereadores para a composição da Câmara 

Municipal, podemos afirmar que, de acordo 

com o que determina o art. 29, da 

Constituição Federal: 

 

(A) Devem haver 09 vereadores.  

(B) Podem haver 09 vereadores.  

(C) Devem haver 11 vereadores.   

(D) Podem haver até 09 vereadores.  

 

 

 

28) É dispensável a licitação em todos os casos 

abaixo, exceto: 

 

(A) Para a aquisição ou restauração de obras de 

arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou 

inerentes às finalidades do órgão ou entidade.  

(B) Na contratação de fornecimento ou 

suprimento de energia elétrica e gás natural 

com concessionário, permissionário ou 

autorizado, segundo as normas da legislação 

específica  

(C) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e 

outros gêneros perecíveis, realizadas 

diretamente com base no preço do dia.   

(D) Na contratação de remanescente de obra, 

serviço ou fornecimento, em consequência de 

rescisão contratual, desde que atendida a 

ordem de classificação da licitação anterior e 

aceitas as mesmas condições oferecidas pelo 

licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, 

devidamente corrigido. 

 

29) Diante das inúmeras características dos 

contratos administrativos apontadas pelos 

administrativistas, pode-se concluir que os 

contratos administrativos possuem as 

seguintes características, exceto: 

 

(A) Intuitu Personae. 

(B) Presença de Cláusulas Exorbitantes. 

(C) Igualdada entre as partes contratantes.  

(D) Natureza de Contrato de Adesão. 

 

30) É uma diretriz fundamental do regime jurídico 

de sociedade civil de interesse público: 

 

(A) Priorização do controle de resultados. 

(B) Ação integrada, complementar e centralizada, 

de recursos e ações, entre os entes da 

Federação, evitando sobreposição de 

iniciativas e fragmentação de recursos. 

(C) Fortalecimento das ações de cooperação 

institucional entre os entes do setor privado 

nas relações com as organizações da 

sociedade civil. 

(D) Adoção de práticas de gestão administrativa 

necessárias e suficientes para coibir a 

obtenção, individual ou coletiva, de benefícios 

ou vantagens devidas. 
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31) O Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC) é aplicável exclusivamente às 

licitações e contratos necessários à realização 

de um rol dentre os quais não inclui: 

 

(A) Copa das Confederações da Federação 

Internacional de Futebol Associação - Fifa 

2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014.  

(B) Ações integrantes do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC).  

(C) Obras de infraestrutura e de contratação de 

serviços para os aeroportos das capitais dos 

Estados da Federação distantes até 150 km 

(cento e cinquenta quilômetros) das cidades 

sedes dos mundiais da Copa do Mundo e dos 

Jogos Olímpicos. 

(D) Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 

 

32) Sobre o pregão, assinale a alternativa correta: 

 

(A) É vedado pagamento de taxas referentes ao 

fornecimento do Edital.  

(B) O prazo de validade das propostas é de 

sessenta dias.   

(C) Consideram-se bens e serviços comuns, 

aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais 

no mercado.  

(D) O concorrente deve garantir sua proposta 

como requisito para participação no 

procedimento licitatório. 

 

33) Sobre os conselhos de fiscalização 

profissional, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Tem o dever de prestar contas ao Tribunal de 

Contas do Estado em que está sediado.   

(B) A fiscalização das profissões, por se tratar de 

uma atividade típica de Estado, que abrange o 

poder de polícia, de tributar e de punir, não 

pode ser delegada, excetuando-se a Ordem 

dos Advogados do Brasil.   

(C) Tem natureza jurídica de autarquia, tendo 

personalidade jurídica de direito privado.  

(D) Não se submetem às regras de contratação de 

seus servidores por meio de concurso público. 

34) Sobre os bens públicos, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Ainda que destinados à população em geral, 

os bens de uso comum do povo estão sujeitos 

ao poder de polícia, visando à 

regulamentação, à fiscalização e à aplicação 

de medidas coercitivas em prol à conservação 

da coisa pública e à proteção do usuário.    

(B) Somente os bens dominicais estão sujeitos a 

usucapião.   

(C) Os terrenos da marinha são exemplos de bens 

dominicais.  

(D) São características dos bens públicos: a 

inalienabilidade, a impenhorabilidade, a não-

onerabilidade e a imprescritibilidade. 

 

35) Para os efeitos de cobrança de IPTU, entende-

se como “zona urbana” a definida em lei 

municipal, observado o requisito mínimo de 

pelo menos dois elementos da lista de 

melhoramentos previstos no CTN, construídos 

ou mantidos pelo Poder Público. Assinale a 

alternativa que NÃO compõe um desses 

elementos: 

 

(A) Meio-fio ou calçamento, com canalização de 

águas pluviais. 

(B) Sistema de esgotos sanitários. 

(C) Rede de iluminação pública, com ou sem 

posteamento para distribuição domiciliar. 

(D) Escola primária ou posto de saúde a uma 

distância máxima de 2 (dois) quilômetros do 

imóvel considerado. 

 

36) Assinale a alternativa correta: 

 

(A) A base de cálculo do IPTU é o valor de 

mercado do imóvel. 

(B) Incide ITBI sobre bens advindos da divisão de 

patrimônio na separação judicial, em qualquer 

hipótese de divisão. 

(C) O ISS tem seu fato gerador a prestação de 

serviços constantes da lista publicada pela Lei 

Complementar 116/2003, mesmo que esse 

serviço não seja da atividade preponderante 

da empresa. 

(D) A incidência do ISS depende da denominação 

dada ao serviço prestado. 
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37) Segundo as regras processuais vigentes no 

Processo Civil Brasileiro: 

 

(A) A concessão de gratuidade afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais e pelos honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 

(B) O direito à gratuidade da justiça é impessoal, 

se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do 

beneficiário, salvo requerimento e deferimento 

expressos.   

(C) Os juízes e os tribunais atenderão, sempre 

que possível, à ordem cronológica de 

protocolo judicial para proferir sentença ou 

acórdão.  

(D) Na contagem de prazo em dias, estabelecido 

por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente 

os dias úteis. 

 

38) A petição de agravo de instrumento será 

instruída obrigatoriamente: 

 

(A) Com cópias da petição inicial, da contestação, 

da petição que ensejou a decisão agravada, 

da própria decisão agravada, da certidão da 

respectiva intimação ou outro documento 

oficial que comprove a tempestividade e das 

procurações outorgadas aos advogados do 

agravante e do agravado; 

(B) Com peças que o agravante reputar uteis. 

(C) Com declaração de inexistência de qualquer 

dos documentos exigidos, feita pelo secretário 

de cartório, sob pena de sua responsabilidade 

pessoal. 

(D) Com o comprovante do pagamento das 

respectivas custas e do porte de retorno, em 

qualquer hipótese, já que não há previsão de 

gratuidade para recursos. 

 

39) Constitui justa causa para rescisão do 

contrato de trabalho pelo empregador: 

 

(A) Condenação Cível transitada em julgado.   

(B) Ofensas físicas contra o empregador, em 

legítima defesa de outrem.  

(C) Negociação habitual por conta própria sem 

permissão do empregador, e quando constituir 

ato de concorrência à empresa para a qual 

trabalha o empregado. 

(D) Prática eventual de jogos de azar.  

 

40) Quantos dias de aviso prévio deve receber o 

empregado que está na empresa há seis anos 

e cinco meses? 

 

(A) 51 dias. 

(B) 36 dias.  

(C) 42 dias. 

(D) 48 dias. 

 

 

 


