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C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

5 
CARGO: 

 

 PROCURADOR 

 

PROVAS: 

 PORTUGUÊS 

 RACIOCÍNIO LÓGICO 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 QUESTÕES DISSERTATIVAS 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 15 de Portu-

guês, 15 de Raciocínio Lógico e 20 de Conhecimentos Específicos, 4 (quatro) questões dissertativas. 

Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4h (quatro horas) de duração, incluído o tempo destinado à transcrição 

de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois 

dias depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
 
  

http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 
 

PROVA DE PORTUGUÊS – Cargos 3 a 5 

 
Os ambientes a que tradicionalmente se associa a ideia de aprendizado têm-se diversificado ao extremo, e 

chegam a abranger, na atualidade, todas as dimensões nas quais se podem conceber os processos ininterruptos 
de subjetivação. Se se pudesse observar historicamente a natureza dos meios de compartilhamento de informa-
ção, veríamos que a diversidade dos canais de comunicação, que aumenta em razão geométrica, é determinante 
para que se compreenda o papel hodierno da escola e para que se lhe planejem as futuras atribuições. 

Em termos metodológicos e procedimentais, há uma estuante discussão acerca das muitas implicações que 
demanda a era digital, sem cujos claros benefícios e não tão óbvias responsabilidades são impensáveis as socie-
dades modernas e vindouras. Vejam-se, a título de exemplos, as novas relações interpessoais que se estabele-
cem, em sala de aula, diante do acesso a redes sem fio; a crescente disponibilidade de conteúdos específicos de 
suporte à (in)formação de alunos e de professores; e a necessidade de se considerarem novas formas de produ-
ção de conhecimento a partir de um volume impressionante de informações. Basta um rápido olhar sobre esses 
pontos para que nos admiremos da complexidade cognitiva em que nos inserimos. 

É fácil prever que os desdobramentos dessa ampliação de espaços levam a uma redefinição de conceitos 
fundamentais. Percebemos, enfim e como já deveríamos ter percebido há muito tempo, que é possível aprender 
praticamente em qualquer lugar e a todo momento. Em vista disso, o novo laboratório de experimentação e apren-
dizado, que compreende o mundo exterior – e o interior – ao sujeito, impõe uma integração de conhecimentos 
inaudita. Talvez esta seja a principal componente dessa revolução: a perspectiva colaborativa, sinergética, des-
centralizada. Esse é o modelo mais propício à descoberta de aplicações inovadoras para antigas competências e 
ao desenvolvimento de novas habilidades para atender a exigências futuras. 

Contudo, a inevitabilidade de seguir adiante não significa que o devemos fazer de qualquer maneira. Diante 
do peso dos séculos, o Homem aprendeu que não se pode avançar irrefletidamente, e que o progresso feito às 
expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. Mais do que apenas avaliar a mensagem que desejamos 
passar às próximas gerações, devemos escolher a melhor forma de transmiti-la – e é possível que o espaço mais 
oportuno para que se ventile essa discussão venha a ser uma escola sem fronteiras. 
 
 

QUESTÃO 01  

 
Em relação ao conteúdo do texto acima, assinale a afirmativa incorreta. 
 
a) No primeiro parágrafo do texto, apresenta-se a ideia da diversificação dos processos de aprendizado tal como 

observamos na atualidade. 
b) O segundo parágrafo aponta aspectos diversos que decorrem da implementação de recursos tecnológicos ao 

espaço tradicionalmente associado ao aprendizado. 
c) No terceiro parágrafo, discutem-se características do modelo cognitivo que foi substituído em decorrência dos 

avanços da era digital. 
d) O último parágrafo do texto contém uma reflexão acerca da necessidade de se conjugarem responsabilidade e 

progresso em benefício da Humanidade. 
 
 



 4 

 

QUESTÃO 02  

 
Avalie as afirmativas seguintes. 
 

I. O autor do texto usa o discurso científico para sustentar a ideia de que a escola passará por uma inevitá-
vel expansão em todos os seus aspectos organizacionais e funcionais. 

II. O autor do texto afirma que devemo-nos adequar, em termos pedagógicos, à nova configuração das rela-
ções entre o indivíduo e seus contextos de aprendizado. 

III. O autor do texto promove uma reflexão sobre questões culturais prementes que representam benefícios e 
responsabilidades atribuídos à instituição tradicionalmente referida como 'escola'. 

 
Em relação ao disposto no texto acima, 
 
a) apenas a afirmativa I é verdadeira. 
b) apenas a afirmativa II é verdadeira. 
c) apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
d) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
 
 

QUESTÃO 03  

 
Avalie as assertivas seguintes, feitas diante de uma leitura do texto acima. 
 

I. A maneira tradicional de se considerar o aprendizado sofre o impacto direto da diversificação das fontes 
de informação, como se pode observar na atualidade. 

II. O ineditismo da atual integração de conhecimentos decorre do fato de que o sujeito passa a absorver in-
formação tanto do meio a ele externo quanto de seu próprio interior. 

 
É possível afirmar, diante do conteúdo do texto, que 
 
a) apenas a primeira afirmativa é verdadeira. 
b) As duas afirmativas são verdadeiras e A é causa de B. 
c) As duas afirmativas são verdadeiras e A não é causa de B. 
d) As duas afirmativas são falsas. 
 
 
 

QUESTÃO 04  

 
O escopo de aplicação de expressões adverbiais permite alguma flutuação estilística, ao mesmo tempo em que se 
preserva o significado original de um texto. Tome-se a passagem “Diante do peso dos séculos, o Homem apren-
deu que não se pode avançar irrefletidamente, e que o progresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem 
um alto preço.” [linhas 20-22], que pode ser alterada como apresentado nas propostas abaixo. 
 

I. O Homem aprendeu, diante do peso dos séculos, que não se pode avançar irrefletidamente, e que o pro-
gresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. 

II. Irrefletidamente, o Homem aprendeu que não se pode avançar diante do peso dos séculos, e que o pro-
gresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. 

III. Irrefletidamente, o Homem aprendeu, diante do peso dos séculos, que não se pode avançar, e que o pro-
gresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. 

IV. O Homem, diante do peso dos séculos, aprendeu que não se pode avançar irrefletidamente, e que o pro-
gresso feito às expensas do equilíbrio e da reflexão tem um alto preço. 

 
As propostas de reescrita que preservam o sentido original da passagem são 
 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
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QUESTÃO 05  

 
As afirmativas abaixo, feitas sobre o conteúdo do segundo parágrafo do texto, estão corretas, exceto 
 
a) Tanto alunos quanto professores podem beneficiar-se das informações oferecidas nos meios eletrônicos. 
b) As sociedades humanas são hoje estreitamente dependentes da informática e, no futuro, continuarão a sê-lo. 
c) A disponibilidade de grandes quantidades de informação deve acarretar a criação de novos modelos cogniti-

vos. 
d) O uso da tecnologia wireless leva a mudanças nos papéis desempenhados pelos indivíduos nos ambientes 

educacionais. 
 
 
 
 

QUESTÃO 06  

 
Avalie as assertivas abaixo. 
 

I. O progresso é natural para a espécie humana, mas isso não implica que escape totalmente a seu contro-
le. 

II. Em si, a tecnologia digital não é somente positiva nem somente negativa; seu valor depende do uso que 
dela se faz. 

III. O ser humano sempre pôde aprender em qualquer situação; o que havia era uma perspectiva reducionista 
centrada na escola. 

IV. Em termos cognitivos e mesmo sociais, não conseguimos acompanhar o ritmo acelerado da evolução tec-
nológica e digital. 

 
Em relação ao conteúdo do texto acima, estão corretas as assertivas 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
 
 
 
 

QUESTÃO 07  

 
Avalie as seguintes análises feitas sobre algumas formas de infinitivo presentes no texto. 
 

I. A passagem 'e chegam a abranger' [linha 2] admite a flexão do infinitivo 'e chegam a abrangerem', pois a 
concordância pode ser feita com 'todas as dimensões', no mesmo período. 

II. A passagem 'nas quais se podem conceber os processos' [linha 2] aceita a flexão do infinitivo, 'nas quais 
se podem conceberem', pois a concordância deve ser feita com o sujeito 'processos'. 

III. A passagem 'de se considerarem' [linha 12] é forma legítima, pois a flexão do infinitivo é facultativa nesse 
caso, podendo ser feita com 'a necessidade', no mesmo período. 

 
À luz do disposto na gramática normativa, 
 
a) está correta apenas a afirmativa I. 
b) está correta apenas a afirmativa II. 
c) está correta apenas a afirmativa III. 
d) nenhuma das afirmativas está correta. 
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QUESTÃO 08  

 
Diversas estruturas do texto correspondem a uma forma de voz passiva, e podem ser reescritas ainda de outra 
maneira na mesma voz. Avalie os seguintes pares, que contêm as formas originais e suas respectivas propostas 
de reformulação. 
 
I. 
[…] e chegam a abranger, na atualidade, todas as dimensões nas quais se podem conceber os processos ininter-
ruptos de subjetivação. [linhas 2-3] 
[…] e chegam a abranger, na atualidade, todas as dimensões nas quais podem ser concebidos os processos inin-
terruptos de subjetivação. 
 
II. 
[…] que aumenta em razão geométrica, é determinante para que se compreenda o papel hodierno da escola [...] 
[linhas 4-5] 
[…] que aumenta em razão geométrica, é determinante para que o papel hodierno da escola seja compreendido 
[...] 
 
III. 
[…] as novas relações interpessoais que se estabelecem, em sala de aula, diante do acesso a redes sem fio [l i-
nhas 8-9] 
[…] as novas relações interpessoais que são estabelecidas, em sala de aula, diante do acesso a redes sem fio... 
 
IV. 
[…] e é possível que o espaço mais oportuno para que se ventile essa discussão venha a ser uma escola sem 
fronteiras. [linhas 27-28] 
[…] e é possível que o espaço mais oportuno para que essa discussão seja ventilada venha a ser uma escola sem 
fronteiras. [linhas 23-24] 
 
Estão corretas 
 
a) todas as propostas. 
b) apenas as propostas I e III. 
c) apenas as propostas II e IV. 
d) apenas as propostas I, III e IV. 
 
 

QUESTÃO 09  

 
O texto faz uso de elementos coesivos cuja função é referenciar termos específicos para a criação de sentido. Em 
termos das associações verificadas no texto, a afirmativa incorreta é 
 
a) lhe [linha 5] = papel hodierno 
b) cujos [linha 7] = era digital 
c) esta [linha 18] = perspectiva 
d) o [linha 20] = seguir adiante 
 

QUESTÃO 10  

 
Leia a seguinte passagem do texto. 
 
'Contudo, a inevitabilidade de seguir adiante não significa que o devemos fazer de qualquer maneira.' [linha 20] 
 
Em termos da colocação do pronome oblíquo o, a alternativa que preserva o significado original e é referendada 
pela gramática normativa é 
 
a) Contudo, a inevitabilidade de seguir adiante não o significa que devemos fazer de qualquer maneira. 
b) Contudo, a inevitabilidade de o seguir adiante não significa que devemos fazer de qualquer maneira. 
c) Contudo, a inevitabilidade de segui-lo adiante não significa que devemos fazer de qualquer maneira. 
d) Contudo, a inevitabilidade de seguir adiante não significa que devemos fazê-lo de qualquer maneira. 
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QUESTÃO 11  

 
Em termos dos mecanismos morfossintáticos presentes no texto acima, fazem-se as seguintes assertivas: 
 

I. Ao passar a palavra 'laboratório' [linha 15] para o plural, será necessário proceder a quatro alterações em 
outras palavras para fins de concordância com esse núcleo. 

II. Segundo a gramática normativa, a estrutura 'Se se pudesse' é legítima, pois o primeiro 'se' assinala o valor 
condicional da proposição e o segundo é marcador de voz passiva. 

III. Os termos 'metodológicos' e 'procedimentais' verificam os mesmos processos de formação de palavras, a 
despeito de se originarem, respectivamente, de substantivo e de verbo. 

 
Estão corretas as análises 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
 

QUESTÃO 12  

 
Alguns períodos do texto foram analisados em termos da natureza das orações que os compõem, chegando-se à 
identificação das seguintes estruturas: 
 

I. É fácil prever que os desdobramentos dessa ampliação de espaços levam a uma redefinição de conceitos 
fundamentais. [linhas 13-14] = principal, subordinada. 

II. Em vista disso, o novo laboratório de experimentação e aprendizado, que compreende o mundo exterior – 
e o interior – ao sujeito, impõe uma integração de conhecimentos inaudita. [linhas 16-18] = principal, su-
bordinada. 

III. Esse é o modelo mais propício à descoberta de aplicações inovadoras para antigas competências e ao 
desenvolvimento de novas habilidades para atender a exigências futuras. [linhas 19-20] = principal, su-
bordinada. 

 
Em relação à estrutura de cada período reproduzido acima, 
 
a) todas as análises estão corretas. 
b) apenas as análises I e II estão corretas. 
c) apenas as análises I e III estão corretas. 
d) apenas as análises II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 13  

 
Estão presentes no texto as seguintes marcas de estilo, exceto 
 
a) metáforas. 
b) vocabulário culto. 
c) aliterações e assonâncias. 
d) posposição do sujeito ao verbo que o acompanha. 
 

QUESTÃO 14  

 
Leia a seguinte passagem do texto. 
 
'Talvez esta seja a principal componente dessa revolução: a perspectiva colaborativa, sinergética, descentraliza-
da.' [linhas 19-20] 
 
Em relação ao que o precede no mesmo período, o termo sublinhado desempenha a função de 
 
a) exemplificação. 
b) evidenciação. 
c) enumeração. 
d) explicação. 
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QUESTÃO 15  

 
Analise as seguintes assertivas, feitas sobre as relações entre orações adjetivas e os termos a que se referem no 
texto, e assinale a alternativa que contém a proposição correta. 
 
a) A oração adjetiva “[...] que aumenta em razão geométrica [...]” caracteriza o termo comunicação, contido no 

mesmo período. [linha 4]. 
b) A oração adjetiva “[...] que demanda a era digital [...]” caracteriza o termo discussão, contido no mesmo perío-

do. [linha 7]. 
c) A oração adjetiva “[...] que compreende o mundo exterior – e o interior – ao sujeito...” caracteriza o termo labo-

ratório, contido no mesmo período. [linha 16]. 
d) A oração adjetiva “[...] que o devemos fazer de qualquer maneira [...]” caracteriza o termo inevitabilidade, con-

tido no mesmo período. [linha 20]. 
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PROVA RACIOCÍNIO LÓGICO – Cargos 3 a 5 

 

QUESTÃO 16  

 

Se (3x-1), (x+3) e (x+9) são termos consecutivos de uma Progressão Aritmética e (y, y√  e 3) são termos conse-
cutivos de uma Progressão Geométrica, então o valor de x + y é igual a 
 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
 
 

QUESTÃO 17  

 
Uma comissão deve ser composta por 9 servidores públicos escolhidos entre 4 senadores, 4 deputados federais e 
4 deputados estaduais. Se a comissão, obrigatoriamente, se compõe de 3 senadores, 3 deputados federais e 3 
deputados estaduais, então o número de maneiras distintas de se compor essa comissão é igual a 
 
a) 12 
b) 36 
c) 64 
d) 108 
 
 

QUESTÃO 18  

 

Se    
     

       e    
        

      
, então  

 

 
  equivale a 

 

a)        
b)        
c)        
d)        

 
 

QUESTÃO 19  

 
Um grupo de doadores de sangue é formado por 80 pessoas, dentre as quais 50 têm as características apresen-
tadas na tabela a seguir. 
 

Quantidade de doadores Tipo de sangue/fator Rh 

50 O 

20 B 

30 Rh
+
 

60 Rh
-
 

 

Baseando-se nos dados da tabela, é correto afirmar que a probabilidade de se escolher, ao acaso, uma pessoa 

que tenha o tipo de sangue O com o fator Rh
-
 é 

 

a) 
 

 
 

b) 
 

  
 

c) 
  

  
 

d) 
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QUESTÃO 20  

 
Sendo x + 2y - z = 0; 3x - 4y + 5z = 10 e x + y + z = 1, então a soma dos valores de x

-1
, y

-2
 e z

2
 é igual a 

 

a) 
 

 
 

b) 
 

 
 

c)   
d) -2 
 
 
 

QUESTÃO 21  

 

Se 4 é raiz da equação               , então o valor de   e a soma de todas as raízes dessa equação são, 
respectivamente, iguais a 
 
a) 3 e -2 
b) -5 e 24 
c) -24 e -1 
d) -24 e 9 
 
 
 

QUESTÃO 22  

 
Se p e q são proposições, então é correto afirmar que a proposição p ᴧ(~q) é equivalente a 
 
a) ~(pᴠq) 
b) ~(p→q) 
c) ~(p→ ~q) 
d) ~q→~p 

 
 
 

QUESTÃO 23  

 
Considerando as proposições p: 13 é um número primo e q: 5 é um número ímpar, é correto afirmar que negação 
de p ᴠ q, logicamente representada por ~( p ᴠ q), é a proposição 
 
a) 13 não é um número primo e 5 é um número ímpar. 
b) 13 é um número primo ou 5 não é um número ímpar. 
c) 13 não é um número primo e 5 não é um número ímpar. 
d) 13 não é um número primo ou 5 não é um número ímpar. 
 
 
 

QUESTÃO 24  

 

A negação da sentença ∀ x / x + 3 ≥   é a expressão 
 
a) ∃ x / x -   ≤   

b) ∃ x / x -   <   
c) ∀ x / x +   >   

d) ∃ x / x +   <   
 
 
 
 
 
 



 11 

 

QUESTÃO 25  

 
No universo dos números naturais, consideram-se duas propriedades: p: n é um número natural múltiplo de 5 e q: 
n é um número natural múltiplo de 10.  
Nessas condições, é correto afirmar que a relação de implicação lógica entre as propriedades p e q é 
 

a) p ⇒ q 
b) q ⇒ p 

c) p ⇔ q 

d) ~ p ⇒ q 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26  

 
Considere as tabelas-verdade I e II a seguir. 
 

TABELA I  

p q ~p ~q p ᴧ ~q ~p ᴧ q (p ᴠ ~q)⇔( p ᴧ ~q) 

V V F F V F F 

V F F V V F F 

F V V F F V V 

F F V V V F V 

 

TABELA II 

p q p ᴧ q ~(pᴠq)  ~p ~q ~p ᴠ ~q ~(pᴧq)⇔(~p ᴠ ~q) 

V V V F F F F V 

V F F V F V V V 

F V F V V F V V 

F F F V V V V V 

 
É correto afirmar que 
 
a) a tabela I representa uma tautologia. 
b) a tabela II representa uma tautologia. 
c) a tabela I representa uma contradição. 
d) a tabela II representa uma contradição. 
 
 
 
 

QUESTÃO 27  

 
Dispondo dos números naturais n, tais que 1 ≤ n ≤ 6, o total de números de 3 algarismos distintos maiores que 350 
que se pode formar é igual a 
 
a) 28 
b) 44 
c) 60 
d) 68 
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QUESTÃO 28  

 
Considere os argumentos lógicos I, II e III apresentados a seguir. 
 

I. Existem brasileiros que são famosos. Todas as pessoas famosas são ricas, logo, existem brasileiros que são 
ricos. 

II. Todos os engenheiros são competentes. Existem médicos que são competentes, logo existem médicos que 
são engenheiros. 

III. Nenhum médico é infalível. Alguns médicos são comerciantes, logo nenhum comerciante é infalível.  
 
É correto afirmar que 
 
a) I é um argumento válido. 
b) I e II são argumentos válidos. 
c) I e III são argumentos válidos. 
d) II e III são argumentos válidos. 
 
 
 

QUESTÃO 29  

 
Considerando o argumento “a gasolina só pode ser cara; a gasolina é extraída do petróleo que é um produto im-
portado, e todos os produtos importados são caros”, é correto afirmar que sua conclusão é 
 
a) A gasolina só pode ser cara. 
b) A gasolina é extraída do petróleo. 
c) O petróleo é um produto importado. 
d) Todos os produtos importados são caros. 
 
 
 

QUESTÃO 30  

 
Uma empresa decide aumentar seu quadro de funcionários em duas etapas. Para tanto, adota a seguinte estraté-
gia de contratação: na primeira etapa, contrata 20 mulheres, tornando o número de funcionários na razão de 4 
homens para cada 3 mulheres. Na segunda etapa, contrata 10 homens, tornando o número de funcionários na 
razão de 3 homens para cada 2 mulheres.  
Nessas condições, é correto afirmar que, antes das contratações, o número total de funcionários dessa empresa 
era 
 
a) 68 
b) 80 
c) 120 
d) 140 
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PROVA ESPECÍFICA – Cargo 5 

 

QUESTÃO 31  

 
NÃO é correto afirmar que 
 
a) a participação da Polícia Militar em serviços de custódia e guarda de presos não fere a Constituição, mesmo 

em Estado que já tenha criado por lei carreira especifica de agente de segurança penitenciária. 
b) os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 

instalações, mas estas não integram o rol de órgãos incumbidos do exercício da segurança pública. 
c) o Estado-membro pode instituir taxa com o fito de custear a preservação da ordem pública pela Polícia Militar 

quando tal atividade for solicitada por organizadores particulares de eventos com fins lucrativos abertos ao 
público. 

d) embora a polícia aeroportuária seja atividade privativa da União, não há impedimento para que o policiamento 
ostensivo do espaço aéreo seja exercido pela policia dos Estados, respeitados os limites das áreas 
constitucionais das Polícias Federal e Aeronáutica Militar. 

 
 

QUESTÃO 32  

 
NÃO é correto afirmar que 
 
a) a criação, a organização e a supressão de distritos, da competência dos Municípios, não pode ser disciplinada 

por legislação estadual. 
b) os Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais 

ou federais válidas, pois a Constituição lhes confere competência para legislar sobre assuntos de interesse 
local. 

c) o Município pode proibir o estacionamento de veículos sobre calçadas, meios-fios, passeios, canteiros e áreas 
ajardinadas, impondo multas aos infratores, incidentes inclusive sobre automóveis a serviço da União ou dos 
Estados.  

d) o Município pode elaborar legislação própria com o objetivo de determinar, às instituições financeiras, que 
instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários, equipamentos destinados a 
proporcionar-lhes segurança, tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras. 

 
 

QUESTÃO 33  

 
No caso de vacância decorrente de renúncia de Senador a mandato parlamentar, o direito de preenchimento da 
vaga é 
 
a) do partido político detentor do mandato. 
b) da coligação partidária que elegeu o Senador. 
c) do suplente do Senador que renunciou ao mandato. 
d) do segundo candidato mais votado na eleição para o Senado anterior à renúncia. 
 
 

QUESTÃO 34  

 
Com relação ao processo legislativo municipal, segundo a Constituição de 1988, é correto afirmar 
 
a) Uma das espécies legislativas do processo legislativo municipal é a Emenda à Constituição.  
b) Para que o prefeito municipal elabore lei delegada, é necessária autorização da Câmara Municipal, por meio 

de resolução. 
c) Por serem atos normativos interna corporis da Câmara, as resoluções não são aptas à produção de efeitos 

externos. 
d) Durante os períodos de recesso da Câmara Municipal, os servidores do poder legislativo também ficam 

dispensados do trabalho. 
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QUESTÃO 35  

 
NÃO configura vício de iniciativa projeto de lei apresentado por vereador que 
 
a) altera o Plano Diretor Municipal. 
b) altera a estrutura da Secretaria Municipal de Política Urbana. 
c) define as competências do Secretário Municipal de Planejamento. 
d) cria cargos de provimento efetivo na Secretaria Municipal de Educação. 
 
 

QUESTÃO 36  

 
Quanto às associações, é incorreto afirmar 
 
a) A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe 

da autorização destes. 
b) As associações podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 

judicial desde que persigam fins ilícitos. 
c) As associações de moradores podem representar politicamente, em audiências públicas na Câmara 

Municipal, os interesses de seus partícipes. 
d) A associação de moradores de um condomínio fechado pode estabelecer cobrança de mensalidade dos 

moradores ou proprietários de imóveis no mesmo com o objetivo de promover a manutenção das áreas 
comuns do condomínio.  

 
 

QUESTÃO 37  

 
Riobaldo Diadorim, agente público efetivo da Câmara Municipal de Sertão Grande, pretendia desviar parte do 
estoque de papel A4 da Câmara, mas seu plano foi frustrado antes de se consumar graças à investigação do 
Ministério Público. De acordo com a Lei nº 8.429/92, nesse caso, Riobaldo Diadorim poderá 
 

I. perder a função pública e ter seus direitos políticos cassados. 

II. ter de ressarcir o dano ao erário. 

III. ficar inelegível. 
 
Assinale a alternativa que indica qual(is) dos itens é(são) correto(s). 
 
a) Apenas item II. 
b) Apenas o item III. 
c) Apenas os itens I e III. 
d) Os itens I, II e III. 
 
 

QUESTÃO 38  

 
O poder executivo do Município de Grandes Montanhas encaminhou à Câmara Municipal local projeto de lei 
solicitando autorização legislativa para a criação, pela prefeitura, em conjunto com outros três Municípios da 
região, de um Consórcio Público com a finalidade de gerenciar a disposição final de resíduos sólidos dos quatro 
Municípios. Uma vez criado o Consórcio, este estará autorizado, segundo o projeto de lei, a celebrar convênios 
com os governos federal e estadual com o objetivo de captar recursos para a construção de um aterro sanitário.  
 
Sobre essa temática, é correto afirmar que 
 
a) é ilegal a cláusula citada que autoriza o consórcio a celebrar convênios com outros entes federados. 
b) a celebração de consórcio administrativo sem personalidade jurídica dispensa a autorização legislativa, desde 

que não envolva repasse de verbas não previstas na lei orçamentária. 
c) a aprovação da autorização legislativa pela Câmara Municipal em comento dispensa o cumprimento das 

exigências da Lei nº 11.107/2005 para celebração de consórcios públicos.  
d) consórcios públicos, segundo a Lei nº 11.107/2005, só podem ser celebrados entre entes federados da 

mesma natureza, como no caso acima, que se refere a um consórcio público entre quatro Municípios.  
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QUESTÃO 39  

 
Sobre a responsabilidade civil do Estado, nos termos da Constituição da República, assinale a afirmativa 
incorreta. 
 
a) A imperícia, imprudência e negligência são caracterizadoras do dever de indenizar. 
b) A responsabilidade civil do Estado não se restringe apenas a dano causado a particular decorrente de ato 

administrativo. 
c) A administração pública só possui o direito de regresso contra o responsável por danos causados por seu 

agente nos casos de culpa e dolo. 
d) As pessoas jurídicas de Direito Privado prestadoras de serviços públicos não são atingidas pelo princípio da 

responsabilidade objetiva, podendo alegar ausência de dolo ou culpa para não serem submetidas ao dever 
indenizatório.  

 
 
 

QUESTÃO 40  

 
A Administração Pública pode revogar a licitação 
 
a) enquanto não iniciada a fase de habilitação. 
b) somente por vícios de legalidade no certame.  
c) a qualquer tempo, por critérios de conveniência e oportunidade, sem que caiba qualquer impugnação. 
d) baseada em fatos supervenientes que configurem o interesse público, antes do início da fase de qualificação 

das propostas, mesmo sem audiência dos concorrentes habilitados. 
 
 
 

QUESTÃO 41  

 
Sobre as modalidades de licitação, assinale a afirmativa incorreta. 
 
a) O concurso é cabível apenas para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. 
b) O leilão é utilizado para a venda bens móveis inservíveis para a Administração ou para a alienação de bens 

imóveis de qualquer valor. 
c) O pregão é cabível para aquisição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. 
d) O regime diferenciado de contratação é cabível apenas para licitações e contratos necessários à realização 

dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, para a Copa das Confederações da Federação Internacional 
de Futebol Amador – Fifa 2013, para a Copa do Mundo Fifa 2014 e para as obras de infraestrutura e de 
contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados-membros distantes até 350 Km das 
cidades sedes dos referidos mundiais. 

 
 
 

QUESTÃO 42  

 
Eriberto vive com sua família há 20 anos em um terreno público de 68 m

2
 no Município de Pouso Alegre, terreno 

cujo proprietário é o Município. O imóvel se localiza em área densamente urbanizada e adensada. 
Sobre a situação, assinale a afirmativa incorreta. 
 
a) O direito de concessão de uso especial para fins de moradia é transferível por ato inter vivos ou causa mortis.  
b) Para obter o direito de propriedade sobre o terreno, Eriberto terá que comprovar a alegada residência no 

imóvel durante 5 anos. 
c) Eriberto poderá obter um direito real sobre o terreno pela via administrativa perante o órgão competente da 

Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial. 
d) Eriberto tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, 

desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.  
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QUESTÃO 43  

 
O Município de Lá Longe, com uma população de 15.000 habitantes, não possui plano diretor e institui, mediante 
lei, o IPTU progressivo no tempo como forma de promover a função social da propriedade urbana. De acordo com 
a lei instituidora do tributo, o proprietário de imóvel urbano localizado na zona central do Município e que tenha 
imóvel sem qualquer construção terá o prazo de um ano para regularizar a situação, sob pena de serem aplicadas 
alíquotas progressivas anuais de 1,4%, 2,8%, 6%, 8,8% e 10%.  
 
Haverá inconstitucionalidade deste imposto por 
 

I. não ter sido aprovado o plano diretor municipal, exigido para implantação dessas medidas, dentre outras 
previstas para a Política Urbana, mesmo em Municípios com menos de 20.000 habitantes.  

II. ser o direito de propriedade absoluto, não comportando exigências do Poder Público para que seja feita a 
edificação compulsória. 

III. ter tal imposto natureza confiscatória.  
IV. ser o IPTU progressivo no tempo sanção, incompatível com a noção constitucional de tributo, que não 

pode ser sanção por ato ilícito. 
 
Está correto o que se afirma apenas em 
 
a) I. 
b) IV. 
c) I e IV. 
d) III e IV. 
 

QUESTÃO 44  

 
O Tribunal de Contas de Minas Gerais desaprovou as contas do prefeito do Município de Lá Longe. Com base 
nessa situação hipotética, assinale a afirmativa incorreta. 
 
a) O Tribunal de Contas não tem competência para condenar administrador público por ato de improbidade 

administrativa. 
b) O julgamento do Tribunal de Contas que desaprova as contas de prefeito municipal não é causa suficiente 

para a inelegibilidade do agente político 
c) A decisão do Tribunal de Contas pode impor multa a agente público da administração pública direta que tenha 

concorrido pela causa de desaprovação das contas do prefeito. 
d) A decisão do Tribunal de Contas, que impõe multa a administrador público, deve ser pronunciada em processo 

administrativo, no qual o administrador tem direito à defesa e ao contraditório. 
 

QUESTÃO 45  

 
Randolfo foi prejudicado em sentença judicial na qual o magistrado Justiniano foi negligente e não analisou 
devidamente as provas produzidas no processo. Na hipótese de Randolfo pretender ajuizar ação de indenização 
por erro judicial, a ação deverá 
 
a) ser julgada improcedente pelo poder judiciário. 
b) ser ajuizada em face do magistrado Justiniano e em face da respectiva pessoa de direito público. 
c) ser ajuizada somente em face da respectiva pessoa de direito público, e não em face do magistrado 

Justiniano. 
d) ser ajuizada somente em face do magistrado Justiniano, e não em face da respectiva pessoa de direito 

público. 
 

QUESTÃO 46  

 
A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida com amparo em todos estes quesitos, exceto 
 
a) quando a sentença se fundar em prova falsa apurada em laudo técnico ou administrativo. 
b) havendo verificação de que a sentença foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. 
c) quando a sentença estiver fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa. 
d) quando a sentença resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre 

as partes, a fim de fraudar a lei. 
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QUESTÃO 47  

 
A Lei n. 9.613/98 tipifica criminalmente as atividades de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  
Sobre essa Lei, assinale a afirmativa incorreta. 
 
a) O rol de crimes tipificados na Lei n. 9.613/98 é taxativo, ou seja, não pode ser interpretado como 

exemplificativo. 
b) Entre os crimes de lavagem de dinheiro se incluem tráfico de entorpecentes, extorsão mediante sequestro e 

delitos contra a administração pública. 
c) Dependendo do caso concreto, a competência para julgamento de crimes de lavagem de dinheiro pode ser da 

Justiça Federal ou da Justiça Estadual. 
d) A ação penal pelos crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei n. 9.613/98, depende de processo anterior 

pelos crimes praticados que originaram a vantagem ilícita, pois são crimes conexos. 
 

QUESTÃO 48  

 
Considerando a jurisprudência do STF sobre o Sistema Tributário Nacional, é correto afirmar que 
 
a) é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de 

logradouros e bens públicos. 
b) os cemitérios constituem extensões de entidades de cunho religioso e não estão abrangidos pela imunidade 

tributária prevista na Constituição, já que as normas que tratam de renúncia fiscal devem ser interpretadas 
restritivamente. 

c) o STF firmou entendimento no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos 
serviços notariais e registrais não possuem natureza tributária, uma vez que não se enquadram em nenhuma 
das espécies tributárias previstas na Constituição. 

d) as normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas específicas de direito 
tributário, cuja disciplina é reservada a lei ordinária, de maneira que as contribuições previdenciárias 
prescrevem em dez anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

 

QUESTÃO 49  

 
Com referência ao poder de tributar do Município e ao direito tributário, assinale a afirmativa errada. 
 
a) O princípio da irretroatividade da lei tributária não é incompatível com a existência de leis tributárias municipais 

que produzam efeitos jurídicos sobre atos pretéritos. 
b) O princípio da anterioridade da lei tributária não é absoluto para todos os tributos, como ocorre, por exemplo, 

com o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, uma 
vez que estes podem ser majorados e cobrados no mesmo exercício da norma que os houver elevado. 

c) O principal critério de efetivação do princípio da igualdade tributária se revela no tratamento igualitário dos 
contribuintes em função de sua capacidade contributiva, de modo que os contribuintes com mesma 
capacidade contributiva devem obrigatoriamente sujeitar-se aos mesmos tributos. 

d) Segundo o princípio da tipicidade tributária, o legislador municipal precisa definir na lei todos os elementos 
essenciais à válida cobrança do tributo, aí incluídas a hipótese de incidência e a alíquota; apenas 
excepcionalmente, é válida a fixação de algum desses elementos, como a alíquota, por ato infralegal. 

 

QUESTÃO 50  

 
Um proprietário de terreno rural no Município de Pouso Alegre concedeu a outrem o direito de nele plantar café, 
ajuste esse celebrado em caráter oneroso, nos termos da lei civil. Na vigência do contrato, aconteceu a 
desapropriação do imóvel pelo poder público. Nesse caso, a indenização pela desapropriação 
 
a) não é devida ao superficiário, pois a concessão era onerosa. 
b) não é devida ao superficiário, pois a desapropriação encerrou o contrato. 
c) é devida ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. 
d) não é devida ao superficiário, pois, em caso de desapropriação, o proprietário tem direito de preferência. 
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PROVA DISCURSIVA – Cargo 5 

 
INSTRUÇÃO 
 

1. Assine somente o cabeçalho da folha de resposta e não deixe pistas de identificação, no corpo da mesma; 
caso isso ocorra, a prova escrita será anulada. 

2. Somente serão corrigidas as respostas escritas com caneta esferográfica azul ou preta. 

3. Produza o texto nos padrões da modalidade escrita da língua e do gênero textual correspondente ao 
comando da prova. 

4. Observe o espaço reservado para a resposta. Não haverá folha complementar. 

5. A legibilidade será considerada na avaliação da prova. 

6. A escrita deve ser contínua, sem linhas em branco, nem mesmo para separar parágrafos. 

 

QUESTÃO 01  

 
O prefeito do Município de Cidade Pacata promoveu a arrecadação de recursos oriundos de outorga 

onerosa do direito de construir. Entretanto, o prefeito aplicou indevidamente tais recursos na organização da festa 
anual do aniversário da cidade.  

ANALISE o instituto da outorga onerosa do direito de construir, EXPLIQUE qual a destinação 
juridicamente adequada para os recursos arrecadados por meio deste instrumento e DESCREVA quais as 
possíveis consequências jurídicas da conduta do prefeito.  
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QUESTÃO 02  

 
DISSERTE sobre o atual regime jurídico da remuneração dos Vereadores, apresentando as regras sobre o 

teto remuneratório e o processo legislativo de majoração do subsídio.   
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QUESTÃO 03  

 
Após 30 crianças de uma mesma escola municipal terem sido internadas com quadro generalizado de 

infecção, as suspeitas sobre as causas recaíram sobre a merenda escolar servida às crianças. Há indícios de que 
o Secretário Municipal de Educação estaria protegendo a empresa que fornece a merenda escolar para a 
prefeitura. Sendo assim, a Comissão de Educação da Câmara Municipal local aprovou dois requerimentos. O 
primeiro solicita informações à Secretaria Municipal de Educação sobre o contrato de fornecimento de merenda 
escolar para a escola afetada. O segundo requerimento aprovado convoca o Secretário Municipal de Educação 
para, em reunião de audiência pública, prestar esclarecimentos sobre o incidente. Nenhum dos requerimentos foi 
atendido. O primeiro não foi respondido pelo Secretário de Educação. Já em relação à convocação do Secretário, 
este não compareceu à Câmara na data estipulada. Os parlamentares da Comissão de Educação solicitam 
esclarecimentos sobre que providências que podem ser tomadas pela Câmara em face do desrespeito, pelo 
Secretário Municipal de Educação, ao poder fiscalizador da Câmara Municipal.  

Com base na simetria entre a Lei Orgânica do Município e a Constituição de 1988, REDIJA texto que 
esclareça os parlamentares.  
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QUESTÃO 04  

 
A Câmara Municipal de Lá Longe deseja contratar conferencistas para ministrar cursos de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal. REDIJA texto explicativo sobre os procedimentos mais adequados para a realização 
dessas contratações à luz da Lei nº 8.666/1993. 
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