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Exemplo: 

  

ADVOGADO 

 

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

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

 

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.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

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 definitivamente após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

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

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público. 

09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 

 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: imaconcursotuntum@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CARGO: 

DATA: 

26 de maio de 2019 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

 

B  A 

Exemplo: 

D 

HORÁRIO: 

09 h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

TEXTO 

 

 

 
É preocupante a falta de conhecimento de diversos profissionais de diferentes áreas em relação à língua 1 

portuguesa. Alegam essas pessoas que a simples troca de um z por um s não muda o valor de uma petição 2 

advocatícia, a receita de um médico ou, ainda, o relatório de um administrador. Puro engano: um texto mal escrito 3 

abala a imagem do profissional que o escreveu e, sem dúvida, desqualifica o trabalho. Infelizmente, o descaso com 4 

o nosso idioma é notório.  5 

Devemos ter cuidado com o que se fala e com o que se escreve, pois a nossa imagem está sempre sendo 6 

avaliada. A proliferação de "houveram", "menas", o uso da segunda  pessoa para o pronome V.Sa. e as constantes 7 

derrapadas na concordância verbal podem parecer festival de mau gosto.  8 

Nossos alunos revelam, nos exames nacionais e internacionais, falhas incríveis em leitura e matemática. 9 

Somos o 53° país na classificação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Partindo desse 10 

princípio, o MEC lidera movimento a fim de estabelecer os fundamentos da Base Nacional Comum Curricular. 11 

Quer ouvir todos os agentes envolvidos no processo, mobilizando especialistas federais, estaduais e municipais. 12 

Louvável medida, mas como torná-la prática diante desse quadro confuso de desentendimento?  13 

Começa que, por tradição (europeia?), nossos currículos são estanques. As 13 matérias do ensino médio, 14 

por exemplo, não conversam entre si, ao contrário do que acontece em países mais desenvolvidos em educação, 15 

como podemos citar a Finlândia, a Coreia do Sul e a Suécia, cujas experiências conhecemos pessoalmente.  16 

Qualquer que seja o curso a ser seguido por nossos alunos (ou mesmo na efetivação de concursos 17 

públicos), o conhecimento da língua portuguesa é essencial, com a mescla dos conteúdos de morfologia e sintaxe. 18 

Conhecer os valores semânticos é indispensável para o correto exercício profissional e também para a comunicação 19 

e expressão do nosso idioma.  20 

Sabe-se que há dificuldades no cumprimento das obrigações de interpretação de textos, como se exige nas 21 

provas, e isso é consequência dos nossos crônicos deficits de leitura. Por isso mesmo, qualquer que seja o caminho 22 

adotado para a valorização da educação brasileira, o conhecimento da língua portuguesa é vital. Não há currículo 23 

em nossas escolas que deixe de priorizar os estudos de português, que é a matéria mais bem servida de horas/aula.  24 

Conhecer mais profundamente a língua portuguesa não deixa de ser, igualmente, um exercício patriótico. 25 

Como compreender os textos de Machado de Assis, por exemplo, sem o adequado domínio da nossa língua? 26 

Devemos conhecer as suas origens, os seus caminhos e os riscos que pairam sobre o seu futuro, com o excesso de 27 

oferta eletrônica descontrolada.  28 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 
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O Brasil vive período de grande enriquecimento do que chamamos de avaliação. Demorou muito tempo 29 

para que adquiríssemos o real significado do que isso expressa, em termos de busca da qualidade. Se não 30 

conhecemos as nossas deficiências, como melhorar de conduta? No caso dos cuidados com a língua pátria, sempre 31 

existe palavra de incentivo para que ela se aperfeiçoe. Vamos reparar que, nos currículos propostos, o espaço da 32 

língua portuguesa é praticamente sagrado, não devendo se reduzir em proveito de qualquer outra disciplina. Não 33 

existe nada mais importante.  34 

Deve-se considerar, como fator rigorosamente prioritário, o preparo dos professores para ministrar a 35 

importante disciplina. Nas pesquisas feitas, registra-se sempre que o português é a primeira colocada, com uma 36 

tendência levemente crescente. Está à frente da grade curricular, o que é um sintoma altamente positivo, embora 37 

ainda insuficiente. É preciso melhorar sempre mais e aí insistimos no papel da leitura para que isso ocorra. Não nos 38 

anima o fato de termos poucas bibliotecas públicas, com um deficit nacional de 15 milhões de alunos sem a 39 

possibilidade de frequentar uma delas. Isso precisa ser corrigido em tempo hábil.  40 

Sabe-se que a língua é um fator fundamental da unidade nacional, base da cultura de um povo. Pode-se 41 

argumentar com o festival de línguas em certos países europeus, onde essa unidade fica prejudicada, embora cada 42 

povo lute pela preservação da sua língua como fator de independência e identidade popular. Temos a sorte e o 43 

destino de possuir uma só e poderosa língua de cultura. Há que se cuidar dela com todo carinho, valorizando os 44 

seus professores, escritores e todos os que sobre ela se debruçam. É uma forma de fortalecer a nossa cultura.45 

AUTOR: Arnaldo Niskier. FONTE: http://www.academia.org.br/artigos/o-poder-da-lingua-portuguesa 

 

 

 

 

01) No texto, o autor 

 

(A) observa que a língua portuguesa passa por um 

processo de deturpação. 

(B) critica o processo de transformação do idioma, 

consequência de seu mau uso pelo falante. 

(C) estabelece uma relação de causa e efeito entre o 

mau uso da língua e o conceito de um profissional. 

(D) defende um processo  de coibição entre as várias 

matérias que compõem a grade curricular de 

ensino no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

02) Uma leitura mais atenta do texto permite afirmar 

que 

 

(A) a escolha do léxico do enunciador do discurso 

reflete sua tendência para a informalidade do 

registro da língua. 

(B) o autor do texto interage com outros enunciadores 

na defesa que faz do seu ponto de vista sobre o 

tema tratado. 

(C) o emprego de linguagem figurada tem 

predominância no desenvolvimento temático. 

(D) A língua portuguesa tem uma grande importância 

no cotidianamente das pessoas, apesar de ela ser 

negligenciada no dia-a-dia. 
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03) Há ocorrência de ditongo,  dígrafo e encontro 

consonantal, respectivamente, em  

 

(A)  “países” (L.15), “essas” (L.2) e “Brasil” (L.29). 

(B) “alegam” (L.2), sendo (L.6) e “programa” (L.10). 

(C)  “idioma” (L.20), “textos” (L.21) e “forma” (L.45). 

(D) “brasileira” (L.23), “nossa” (L.45) e “movimento” 

(L.11). 

 

04) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “profissionais” (L.1). 

(B) “portuguesa” (L.2) 

(C) “nacionais” (L.9). 

(D) “prática” (L.13). 

 

 

05) A base primitiva de formação das palavras 

“valorização” (L.23) e “enriquecimento” (L.29), 

respectivamente,  é  

 

(A) Substantivo e substantivo. 

(B) Substantivo e adjetivo. 

(C) Verbo e substantivo. 

(D) Verbo e adjetivo. 

 

06) Da palavra “compreender” pode-se obter a forma 

substantiva 

 

(A) compreensão. 

(B) compreenção. 

(C) compreenssão. 

(D) conpreensão. 

 

07) No texto, 

 

(A) o vocábulo “palavra” (L.32) completa o sentido do 

verbo.  

(B) O vocábulo “certos” (L.42), se transposto para 

depois do substantivo, o sentido do contexto em 

que está inserido permanece inalterável. 

(C) A oração “que chamamos de avaliação” (L.29) é 

exemplo de predicado verbo-nominal. 

(D) “nada” (L.34), se houver a substituição da forma 

verbal  existir pela correlata do verbo  haver, não 

mudará de função sintática. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “de Machado 

de Assis” (L.26) a expressão 

 

(A) “de concursos” (L.17). 

(B) “da língua portuguesa” (L.18). 

(C) “da educação” (L.23). 

(D) “de um povo” (L.41). 

 

09) Ocorre predicado verbal na alternativa 

 

(A) “a nossa imagem está sempre sendo avaliada.” 

(L.6/7). 

(B) “nossos currículos são estanques” (L.14). 

(C) “o conhecimento da língua portuguesa é essencial” 

(L.18). 

(D) “o conhecimento da língua portuguesa é vital.” 

(L.23). 

 

10) O vocábulo “se”, em “que se fala” (L.6), no 

contexto em que se insere, exerce a mesma função 

que o “se” em: 

 

(A) “que se escreve” (L.6). 

(B) “que ela se aperfeiçoe” (L.32). 

(C) “registra-se” (L.36). 

(D) “Pode-se argumentar com o festival de línguas em 

certos países europeus” (L.41/42). 

 

11) O que se afirma a respeito do termo transcrito está 

correto em 

 

(A) “preparo” (L.35) tem valor subjetivo. 

(B) “uma” (L.36) individualiza a palavra “tendência” 

(L.37). 

(C) “sem a possibilidade” (L.39/40) amplia o sentido 

do substantivo “alunos” (L.39). 

(D)  “o”, em “o que se escreve” (L.6) e “a”, em “a 

língua portuguesa” (L.25) possuem o mesmo valor 

morfológico. 
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12) No texto, observa-se 

 

(A) A coexistência do padrão formal da linguagem 

com o coloquialismo do vocabulário, como é o 

caso de “"menas"”. (L.7). 

(B) Uma inadequação no uso da contração “do”, em  

“do que acontece” (L.15), uma vez que a forma 

que obedece à regra gramatical determina que deve 

ser escrito “de o que acontece”. 

(C)  O uso de “profundamente” (L.25) com valor 

semântico de interiorização. 

(D) que as vírgulas que isolam a expressão “sem 

dúvida” (L.4) forma usadas pela mesma razão das 

vírgulas que isolam o termo “por tradição 

(europeia?)” (L.14). 

 

13) Os termos “a fim de” (L.11) e “mas” (L.13) 

expressam, respectivamente,  

 

(A) direção e explicação. 

(B) síntese e oposição. 

(C) finalidade e ressalva. 

(D) conclusão e adversidade. 

 

14) No texto,  

 

(A) O vocábulo “por nossos alunos” (L.17) á agente da 

ação verbal. 

(B) Os vocábulos “que” e “que”, em “que o escreveu” 

(L.4) e em “Sabe-se que a língua” (L.41), 

pertencem à mesma classe morfológica. 

(C) Na palavra “hábil” (L.40), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(D)  “só” (L.44) e “igualmente” (L.25) têm valores 

morfológicos iguais.  

 

15) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples “demorou” (L.29)  e a composta em 

 

(A) tinha demorado. 

(B) Terá demorado. 

(C) Teria demorado. 

(D) Tem demorado. 
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16) Leia as afirmativas a seguir: 

 

I. No Windows 10, é possível usar a ferramenta 

Limpeza de Disco para excluir arquivos 

temporários e arquivos de sistema do computador. 

II. No Windows 10, é possível criar uma pasta 

usando a tecla de atalho CTRL+Shift + N. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

(A) As duas afirmativas são verdadeiras. 

(B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 

(C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 

(D) As duas afirmativas são falsas. 

 

17) A planilha a seguir foi elaborada por meio do 

Excel 2016, em sua configuração padrão: 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será 

exibido na célula B5, após esta ser preenchida com a 

função abaixo: 

=SE(MÉDIA(A1;C3)>=7,5;SOMA(A4:D4);MÁXIMO(

A2:D2)) 

(A) 8 

(B) 22 

(C) 7,5 

(D) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Quanto ao Microsoft Word 2013, analise as 

afirmativas abaixo e responda a alternativa correta: 
 

(A) Pincel de formatação, aumentar recuo e Traduzir, 

são comandos que estão na mesma guia ou menu. 

(B) O Word 2013 não abre arquivos no formato odt. 

(C)  A verificação da ortografia e da gramática do 

texto no documento pode ser realizada por meio do 

acionamento das teclas SHIFT+ F3. 

(D) No Word 2013, quando é feito um triplo clique 

numa palavra de um parágrafo, todo o parágrafo é 

selecionado. 
 

19) Sobre conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados a internet/intranet, 

julgue as afirmativas abaixo: 

 

I. É possível, utilizando-se uma VPN, acessar os 

dados da intranet, por meio da Internet. 

II. Uma Intranet pode estar conectada a outra Intranet. 

III. Quando há Intranet instalada em uma empresa 

significa que todos os funcionários têm acesso à 

Internet. 
 

Está correto o que se afirma em: 

(A) somente uma das afirmações 

(B) somente duas das afirmações. 

(C) somente três das afirmações. 

(D) nenhuma. 

 

20) Ao se navegar na Internet utilizando o Google 

Chrome, Firefox ou Internet Explorer, muitas 

vezes é possível navegar de forma oculta. Essa 

navegação permite acessar conteúdo sem que 

sejam salvos dados pessoais, histórico de 

navegação, cookies, pesquisas, lista de downloads 

e arquivos temporários. Para abrir rapidamente o 

recurso no Firefox, utiliza-se a combinação de 

teclas  
 

(A) CTRL + SHIFT + DELETE 

(B) CTRL + SHIFT + P 

(C) CTRL + SHIFT + N 

(D) CTRL + SHIFT + T 

 

  INFORMÁTICA                                                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

(B) Ninguém será privado de direitos por motivo de 

crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 

cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

(C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 

nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia 

e a noite, por determinação judicial. 

(D) É assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 

ao exercício profissional. 

 

22) No que concerne aos Direitos e Garantias 

Fundamentais, analise as afirmações abaixo e 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 

em locais abertos ao público, desde que não 

frustrem outra reunião anteriormente convocada 

para o mesmo local, sendo apenas exigida prévia 

autorização da autoridade competente. 

(B) A pequena propriedade rural, assim definida em 

lei, desde que trabalhada pela família, não será 

objeto de penhora para pagamento de débitos 

decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a 

lei sobre os meios de financiar o seu 

desenvolvimento. 

(C) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada. 

(D) A sucessão de bens de estrangeiros situados no 

País será regulada pela lei brasileira em benefício 

do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que 

não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de 

cujus". 

 

 

 

 

23) De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social, EXCETO: 

 

(A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 

involuntário. 

(B) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do que o salário normal. 

(C) Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 

sendo no mínimo de cem dias, nos termos da lei. 

(D) Proibição de qualquer discriminação no tocante a 

salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência. 

 

24) Em relação à associação profissional ou sindical, 

de acordo com o insculpido na Constituição 

Federal de 1988, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

(A) A lei não poderá exigir autorização do Estado para 

a fundação de sindicato, ressalvado o registro no 

órgão competente, permitido ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização 

sindical. 

(B) É vedada a criação de mais de uma organização 

sindical, em qualquer grau, representativa de 

categoria profissional ou econômica, na mesma 

base territorial, que será definida pelos 

trabalhadores ou empregadores interessados, não 

podendo ser inferior à área de um Município. 

(C) Nas empresas de mais de quinhentos empregados, 

é assegurada a eleição de um representante destes 

com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores. 

(D) O aposentado filiado tem direito a votar, mas não 

de ser votado nas organizações sindicais. 

 

 

 

 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Em relação ao Mandado de Segurança, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça. 

(B) Cabe mandado de segurança contra os atos de 

gestão comercial praticados pelos administradores 

de empresas públicas, de sociedade de economia 

mista e de concessionárias de serviço público. 

(C) Quando o direito ameaçado ou violado couber a 

várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o 

mandado de segurança. 

(D) O pedido de mandado de segurança poderá ser 

renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão 

denegatória não lhe houver apreciado o mérito. 

 

26) Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder 

ou denegar a liminar no bojo do Mandado de 

Segurança, caberá: 

 

(A) Agravo de Instrumento. 

(B) Recurso Inominado. 

(C) Apelação. 

(D) Embargos de Declaração. 

 

27) Em relação à Ação Popular, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

(A) A ação popular é espécie de ação coletiva cuja 

legitimidade ativa é conferida a qualquer pessoa 

maior de 16 (dezesseis anos). 

(B) Não poderá o autor desistir da ação. 

(C) Se a sentença julgar pela carência da ação, ficará 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

(D) O prazo da contestação é de 30 dias, prorrogáveis 

por mais 30. 

 

 

 

 

28) A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 

1988 acerca do Poder Judiciário, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros ou dos membros do respectivo órgão 

especial poderão os tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

Poder Público. 

(B) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze 

Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 

trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de 

idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão 

nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pela maioria absoluta do 

Senado Federal. 

(C) Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

julgar, em recurso ordinário o habeas corpus, o 

mandado de segurança, o habeas data e o mandado 

de injunção decididos em única instância pelos 

Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 

(D) Do ato administrativo ou decisão judicial que 

contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 

Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 

procedente, anulará o ato administrativo ou cassará 

a decisão judicial reclamada, e determinará que 

outra seja proferida com ou sem a aplicação da 

súmula, conforme o caso. 

 

29) A Constituição Federal poderá ser emendada 

mediante proposta, EXCETO: 

 

(A) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 

dos Deputados ou do Senado Federal. 

(B) de iniciativa popular. 

(C) do Presidente da República. 

(D) de mais da metade das Assembleias Legislativas 

das unidades da Federação, manifestando-se, cada 

uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 
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30) Em relação ao que dispõe a Constituição Federal 

acerca do Poder Legislativo, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da 

República, auxiliado pelo Vice- presidente da 

República. 

(B) Será considerado eleito Presidente o candidato que, 

registrado por partido político, obtiver a maioria 

absoluta de votos, não computados os em branco e 

os nulos. 

(C) Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, 

o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de 

força maior, não tiver assumido o cargo, este será 

declarado vago. 

(D) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-

Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, 

serão sucessivamente chamados ao exercício da 

Presidência o Presidente da Câmara dos 

Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

31) Com base no Código de Processo Civil de 2015, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) É admissível a ação meramente declaratória, ainda 

que tenha ocorrido a violação do direito. 

(B) O interesse do autor pode limitar-se à declaração 

da existência, da inexistência ou do modo de ser de 

uma relação jurídica. 

(C) Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico. 

(D) Havendo substituição processual, o substituído não 

poderá intervir como assistente litisconsorcial. 
 

32) A petição inicial indicará: 
 

I. o juízo a que é dirigida; 

II. o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 

III. o pedido com as suas especificações; 

IV. o valor da causa; 

 

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em: 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I, II, III e IV. 

33) Em relação à vigência e a aplicação da lei no 

tempo e no espaço, analise as afirmações abaixo e 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei 

brasileira, quando admitida, se inicia três meses 

depois de oficialmente publicada. 

(B) A lei posterior revoga a anterior quando 

expressamente o declare, quando seja com ela 

incompatível ou quando regule inteiramente a 

matéria de que tratava a lei anterior. 

(C) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar 

em todo o país sessenta e cinco dias depois de 

oficialmente publicada. 

(D) As correções a texto de lei já em vigor consideram-

se lei nova. 

 

34) Segundo o que dispõe o Código Civil de 2002, são 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira 

de os exercer, EXCETO: 

 

(A) Os maiores de dezesseis e menores de dezoito 

anos. 

(B) Aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade. 

(C) Os menores de 16 (dezesseis) anos. 

(D) Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

 

35) Segundo o que dispõe o Código Civil de 2002, 

consideram-se móveis para os efeitos legais, 

EXCETO: 

 

(A) os direitos pessoais de caráter patrimonial e 

respectivas ações. 

(B) os direitos reais sobre objetos móveis e as ações 

correspondentes. 

(C) as energias que tenham valor econômico. 

(D) os direitos reais sobre imóveis e as ações que os 

asseguram. 
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36) “São as autarquias especiais, criadas por lei, com a 

missão de normatizar, disciplinar e fiscalizar a 

prestação de serviços privados de acentuado 

interesse público, inseridos no campo da atividade 

econômica”. O trecho refere-se: 

 

(A) às Fundações Públicas. 

(B) às Empresas Públicas. 

(C) às Agências Reguladoras. 

(D) aos Convênios. 

 

37) Sobre a Organização da Administração Pública, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) As fundações não possuem personalidade jurídica 

e integram a administração pública direta. 

(B) A autarquia é serviço autônomo, criado por lei, 

com personalidade jurídica, patrimônio e receita 

próprios, para executar atividades típicas da 

Administração Pública, que requeiram, para seu 

melhor funcionamento, gestão administrativa e 

financeira descentralizada. 

(C) A constituição de empresa pública ou de sociedade 

de economia mista é livre, devendo apenas ser 

dada ciência à Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). 

(D) As empresas públicas possuem personalidade 

jurídica de direito público e privado e integram 

exclusivamente a administração pública direta. 

 

38) A retomada do serviço pelo poder concedente 

durante o prazo da concessão, por motivo de 

interesse público, mediante lei autorizativa 

específica e após prévio pagamento de indenização 

conceitua-se: 

 

(A) Encampação. 

(B) Revogação. 

(C) Caducidade. 

(D) Anulação. 

 

 

 

 

 

 

39) A hipotética Lei “C”, publicada em 10.01.2017, 

alterou o prazo para  recolhimento de determinada 

obrigação tributária, sendo certo que suas 

determinações passaram a ser exigidas a partir da 

data de sua publicação. 

 

A Lei “C” é: 

 

(A) Nula, pois só poderia entrar em vigor após 90 dias 

de sua publicação. 

(B) Inconstitucional, porque afronta o princípio da 

anterioridade. 

(C) Constitucional, porque não se sujeita ao princípio 

da anterioridade. 

(D) Inconstitucional, pois afronta o princípio da 

anterioridade nonagesimal. 

 

40) Em relação ao Sistema Tributário Nacional, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Competem à União, em Território Federal, os 

impostos estaduais e, se o Território não for 

dividido em Municípios, cumulativamente, os 

impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os 

impostos municipais. 

(B) As taxas poderão ter base de cálculo própria de 

impostos. 

(C) Sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para 

conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da 

lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte. 

(D) As taxas são instituídas em razão do exercício do 

poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição. 

 

 

 

 

 


