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CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI 
MENDES - MG 

Concurso Público nº 01/2017 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

PROCURADOR LEGISLATIVO 

 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados no envelope plástico fornecido na 
entrada.    Deverá ficar sobre a mesa apenas LÁPIS, BORRACHA, CANETAS E DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.  
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha de Rascunho 

e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO haverá 2ª 

via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 06/11/2017; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. No que se refere às disposições da Lei Orgânica do município de Elói Mendes, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
  
a) O Município de Elói Mendes em união indissolúvel ao Estado e a República Federativa 

do Brasil, constituído, dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo 
local, objetiva na sua área territorial e competencial, o seu desenvolvimento com a 
construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, 
na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na 
livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu poder por decisão dos 
munícipes, através de seus representantes eleitos diretamente, nos termos desta Lei 
Orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal. 

b) São símbolos do Município o Brasão, a Bandeira e o Hino, representativos de sua 
cultura e história. 

c) Qualquer alteração territorial do Município, inclusive para criação de novo município, 
só pode ser feita, na forma da Lei Complementar Estadual, preservando a 
continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, dependente de 
consulta prévia, mediante plebiscito, após estudos de viabilidade. 

d) O Município tem direito à participação no resultado da exploração mineral, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos explorados em 
seu território. 

 
2. Compete ao município de Elói Mendes, EXCETO: 
 
a) prestar, com a cooperação técnica e financeira do Estado e União, serviços de 

atendimento à saúde da população. 
b) sinalizar as vias públicas urbanas e rurais. 
c) conceder licença para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços. 
d) organizar e prestar, diretamente ou apenas por concessão, o serviço de 

abastecimento de água e esgotos sanitários. 
 
3. Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre os Municípios, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O número de vereadores é variável de acordo com o número de habitantes do 

Município. Nas cidades com até 300.000 (trezentos mil) habitantes esse número está 
limitado a 22 (vinte e dois) vereadores 

b) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de quinze dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição 
Federal e na Constituição do respectivo Estado. 

c) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de cinco por cento da receita do Município. 

d) O julgamento do Prefeito se dá perante o Tribunal Regional Federal.  
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4. De acordo com o disposto na Lei 10.257/01 (Estatuto das Cidades), assinale e 
alternativa INCORRETA: 
 
a) o proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, 

por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no 
cartório de registro de imóveis. 

b) Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Tribunal de 
Contas do Município. 

c) o direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição 
de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 

d) lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para 
aplicação de operações consorciadas. 

 
5. Assinale a alternativa CORRETA acerca do que dispõe o Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Elói Mendes/MG: 
 
a) as funções legislativas da Câmara Municipal consistem na elaboração de emendas à 

Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos 
e resoluções sobre quaisquer matérias do Município. 

b) no ato da posse, os Vereadores apresentarão declaração de bens, repetida quando do 
término do mandato, sendo ambas transcritas em livro próprio e resumidas em ata, 
porém não é necessário a divulgação para o conhecimento público. 

c) o Vereador que não tomar posse na reunião de instalação deverá fazê-lo no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal, poderá 
esse prazo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, e prestará 
compromisso individualmente perante a presidência da Câmara. 

d) a Mesa da Câmara compõe-se dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e 
Secretário, com mandato de 1 (um) ano, permitida uma reeleição para o mesmo cargo 
na eleição que ocorrer na mesma legislatura. 

 
6. De acordo com Regimento Interno da Câmara Municipal de Elói Mendes/MG, é 
competência do Presidente da Câmara: 
 
a) propor as resoluções e decretos legislativos concessivos de licenças e afastamentos 

ao Prefeito e aos Vereadores. 
b) declarar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores, nos casos 

previstos em lei. 
c) declarar a perda de mandato de Vereador, de ofício ou por provocação de qualquer 

dos membros da Câmara, nos casos previstos na Lei Orgânica Municipal, assegurada 
ampla defesa.  

d) deliberar sobre a realização das reuniões solenes fora da sede da edilidade. 
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7. Os princípios administrativos ocupam posição importante dentro do estudo do 
direito administrativo, pois permitem à Administração e ao Judiciário estabelecer o 
necessário equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da 
Administração.  
Em relação aos princípios administrativos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) os princípios classificados como onivalentes ou universais são aqueles comuns a 

todos os ramos do saber, como o da identidade e da razão do saber. 
b) o princípio da supremacia do interesse público está presente somente no momento da 

execução da lei em concreto pela Administração Pública, não sendo necessária sua 
observância no momento da elaboração da lei. 

c) segundo o princípio da tutela ou do controle a Administração Pública Direta deverá 
fiscalizar as atividades dos seus referidos entes, com o objetivo de garantir a 
observância de suas finalidades institucionais. 

d) segundo o princípio da legalidade a Administração Pública só pode fazer o que a lei 
permite, já no âmbito das relações entre particulares, o princípio aplicável é o da 
autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe. 

 
8. Acerca da Administração Direta e Indireta, analise as alternativas e assinale a 
assertiva CORRETA: 
 
I. A centralização é a situação em que o estado executa suas tarefas diretamente, ou 

seja, por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que compõe sua 
estrutura funcional. 

II. O contrato de gestão só poderá ser firmado por entes da administração direta. 
III. A criação de ministérios e secretarias caracteriza a prática da descentralização. 
IV. Os órgãos públicos são unidades de atuação do estado desprovidas de personalidade 

jurídica. 
 
a) I e IV estão corretas; 
b) I, II e III estão corretas; 
c) II e IV estão corretas; 
d) I, III e IV estão corretas. 
 
9. A respeito da disciplina legal das empresas públicas e sociedades de economia 
mista é INCORRETO afirmar: 
 
a) A sociedade de economia mista poderá assumir qualquer modelo societário, desde 

que compatível à atividade econômica para a qual foi criada legalmente. 
b) A empresa pública e a sociedade de economia mista têm seus empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho, com vínculo empregatício por meio de 
relação contratual de emprego, mas se submetem a algumas restrições aplicáveis aos 
servidores públicos em geral. 

c) Integram a Administração Indireta, ostentando personalidade jurídica de direito 
privado, e são criadas com a finalidade de prestar serviços públicos ou exploração de 
determinadas atividades econômicas de interesse da sociedade. 

d) Na formação do capital das empresas públicas só poderão participar pessoas 
administrativas, seja qual for seu nível federativo ou natureza jurídica (pública ou 
privada). 
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10. No que se refere aos atos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A imperatividade, a presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade são 

características dos atos administrativos.  
b) Finalidade é o elemento do ato administrativo pelo qual todo ato administrativo deve 

estar dirigido ao interesse público. 
c) Atos compostos são aqueles cuja vontade final da administração exige a intervenção 

de agentes ou órgãos diversos, havendo certa autonomia, ou conteúdo próprio em 
cada uma das manifestações. 

d) Segundo a teoria dos motivos determinantes, o motivo do ato administrativo deve 
sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da 
vontade. 

 
11. Nos termos da Lei 8666/93, a licitação é dispensável, EXCETO: 
 
a) Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, 

necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, 
junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de 
exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. 

b) Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e 
de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a 
prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado 
seja compatível com o praticado no mercado. 

c) Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos 
estabelecidos em lei complementar de iniciativa do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional. 

d) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
 
12. Acerca do tema licitação, analise as assertivas e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
I. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 

45 (quarenta e cinco) dias em se tratando de concurso. 
II. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 5 (cinco) 
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 
que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

III. Os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem frequentemente 
licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma 
regulamentar, válidos por, no máximo, dois anos. 

IV. A licitação será inexigível no caso de contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião pública. 

 
a) I e II estão corretas. 
b) II e IV estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) I e IV estão corretas. 
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13. A respeito dos Contratos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a 

termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 
b) A rescisão administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 
c) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
d) o atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já 
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação é causa 
ensejadora da rescisão do contrato. 

 
14. Acerca dos poderes administrativos, analise as afirmativas abaixo 
classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F) para, ao final, assinalar a opção 
que contenha a sequência CORRETA. 
 
( ) O poder disciplinar da administração pública decorre do poder hierárquico. 
( ) O poder disciplinar da administração pública decorre do poder punitivo do Estado. 
( ) O Poder Público, preenchidas todas as exigências legais, ao conceder ao particular 

licença para construção de imóvel (alvará), está no exercício do poder de polícia. 
( ) A administração pública, no exercício do poder regulamentar, poderá editar atos 

gerais para alterar as leis e permitir sua efetiva aplicação. 
 
a) V-F-V-V; 
b) V-F-V-F; 
c) F-V-V-F; 
d) F-V-F-F. 
 
15. Dentre as alternativas abaixo sobre abuso de poder, indique a INCORRETA: 
 
a) Agindo com abuso de poder em qualquer das suas formas, o agente submete sua 

conduta à revisão apenas administrativa por aplicação do princípio da autotutela. 
b) Quando o agente administrativo atua fora dos limites de sua competência diz-se que 

ele agiu com excesso de poder. 
c) Desvio de poder é a modalidade de abuso de poder em que o agente busca alcançar 

fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. 
d) O desvio de poder pode ocorrer por omissão nas hipóteses em que a abstenção do 

ato é contrária ao que determina a lei. 
 
16. De acordo com as disposições da Lei 9784/99 que dispõe sobre o Processo 
Administrativo, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) o administrado terá ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha 

a condição de interessado, bem como poderá ter vista dos autos. Entretanto, não 
poderá obter cópias de documentos neles contidos. 

b) o processo administrativo iniciará somente de ofício.  
c) a edição de atos de caráter normativo poderá ser objeto de delegação. 
d) o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 
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17. Nos termos da Lei 12.106/09, não se concederá mandado de segurança, 
EXCETO: 
 
a) quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 

independentemente de caução. 
b) quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. 
c) quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.  
d) quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas. 
 
18. A respeito do que dispõe a lei de improbidade administrativa (Lei 8.429/29), 
assinale assertiva CORRETA: 
 
a) as cominações da lei de improbidade administrativa não se aplicam ao sucessor 

daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. 
b) a caracterização da lesão ao patrimônio público depende da comprovação de ilícito 

necessariamente doloso. 
c) quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 

enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao Tribunal de Contas, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

d) As disposições da lei de improbidade são aplicáveis, no que couber, àquele que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

 
19. De acordo com a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85 e suas alterações), 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) a Defensoria Pública possui legitimidade para propor a ação civil pública. 
b) na ação civil pública a competência determina-se pelo local onde ocorreu o dano, 

podendo, também, ser ajuizada no domicílio do réu. 
c) a ação civil não poderá ter por objeto a condenação o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer. 
d) em nenhuma hipótese será precedida de ação cautelar. 
 
20. Sobre as modalidades de intervenção do Estado na propriedade, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) a instalação de redes elétricas e a implantação de gasodutos e oleodutos em áreas 

privadas para a execução de serviços públicos são exemplos de servidão 
administrativa. 

b) a requisição administrativa é a modalidade de intervenção estatal por meio da qual o 
Estado utiliza bens imóveis de particulares em situação de perigo público iminente. A 
requisição administrativa não se aplica a bens móveis. 

c) a propriedade produtiva não pode ser objeto de desapropriação para fins de reforma 
agrária. 

d) o Poder Público municipal poderá, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor, exigir, nos termos da lei federal, que o proprietário do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, promova seu adequado aproveitamento, sob 
pena, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Vida Gramaticada 
 

Estava pensando aqui nesta vida gramaticada que nos faz ora protagonistas ora 
antagonistas de nosso âmago. Quantos sujeitos conhecemos e se tornaram inexistentes? 
Quantos outros nos encheram de predicados e nos fizeram desinenciais numa 
cumplicidade surreal? Quantos períodos vivenciamos e quantas orações sem sentido, 
tornando-nos subordinados de nossa própria existência. Mas mesmo assim não 
desistimos, porque viver é mais que um termo acessório, é extremamente integrante, ou 
melhor, essencial. Às vezes ficamos estagnados numa vontade de agir de forma 
bitransitiva na intrepidez de jogar um objeto direto na cabeça daquele que ousa nos 
desafiar.  

MENDONÇA, Tulius 
 
21. No texto, o narrador utiliza de termos gramaticais metaforizando sua vida. Para 
ele, somos ora protagonistas ora antagonistas porque: 
 
a) Em alguns momentos da vida somos destacados por uma imagem significativa e em 

outros somos vilões de nossa própria existência.  
b) Em alguns momentos somos arrogantes, nos sentindo superiores aos outros e em 

outros nos recolhemos na nossa inferioridade insignificante.  
c) Nada em nossa vida nos faz sentir agentes transformadores, mas sim sempre somos 

levados a uma insignificância desmedida.  
d) Sempre queremos alcançar o papel de destaque, nem que pra isso tenhamos que ser 

vilões, sem preocupar com as consequências.  
 
22. Quanto aos sujeitos inexistentes e desinenciais, pode-se AFIRMAR, de acordo 
com o texto, que: 
 
a) Quantas pessoas nem sequer conhecemos e passam pela nossa vida e quantas 

outras nos cercam, mas as consideramos indiferentes. 
b) Quantas pessoas existem que nem queremos conhece-las e não nos esforçamos para 

isso e quantas outras somos obrigados a conhecê-las e nos ferem deixando marcas 
negativas.   

c) Quantas pessoas passam pela nossa vida e preferimos apaga-las de nossa existência 
e quantas outras nos marcam e nos marcam de forma significativa. 

d) Tanto as pessoas que passam em nossa vida tanto as que simplesmente existem ao 
nosso redor não nos deixam nenhuma marca nem satisfação de tê-las conhecido.  

 
23. Ainda para o autor: 
 
a) Quantos momentos e desafios passamos, e quantos acabamos por ser dependentes 

por fazerem parte do processo de nosso destino. 
b) Os períodos que vivenciamos são todos marcados por uma dependência que não 

conseguimos nos desvincular.  
c) Os momentos são todos independentes entre si e os vivenciamos sem deixar interferir 

em nossa trajetória.  
d) Não há momentos em que não sintamos independentes, pois passamos por nos sentir 

escravos de nossa própria história.  
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24. O fato de não desistirmos é porque: 
 
a) A vida surge a partir de nossas escolhas e não podemos desafiá-la.  
b) A vida só é essencial e exclusiva para aqueles que sabem vivê-la de forma 

intensificada.  
c) A vida não depende de nossas escolhas, pois já está tudo predestinado.  
d) A vida se faz importante e necessária para todos nós. 
 
25. “Quantos sujeitos conhecemos e se tornaram inexistentes?” Em relação à palavra 
destacada:  
 
a) Funciona como núcleo do objeto do verbo conhecer e núcleo do sujeito do verbo 

tornar-se.  
b) Funciona como núcleo do sujeito dos verbos desse período.  
c) Funciona como núcleo do objeto dos verbos desse período.  
d) Funciona como sujeito inexistente nas duas ocorrências do verbo.  
 
26. “Quantos outros nos encheram de predicados e nos fizeram desinenciais numa 
cumplicidade surreal?” A palavra destacada funciona como: 
 
a) Objeto direto; 
b) Objeto indireto;  
c) Predicativo do objeto;  
d) Predicativo do sujeito. 
  
27. “Mas mesmo assim não desistimos, porque viver é mais que um termo acessório, é 
extremamente integrante, ou melhor, essencial.” A palavra destacada pode ser 
substituída SEM alteração de sentido por: 
 
a) Porquanto;  
b) Portanto;  
c) No entanto;  
d) Contanto. 
  
28. “Às vezes ficamos estagnados numa vontade de agir de forma bitransitiva na 
intrepidez de jogar um objeto direto na cabeça daquele que ousa nos desafiar.” Quanto a 
palavra destacada é CORRETO afirmar que: 
 
a) É uma conjunção integrante de uma oração substantiva;  
b) É uma conjunção subordinativa adverbial;  
c) É um pronome relativo com função de objeto direto;  
d) É um pronome relativo com função de sujeito.  
 
29. “(...)daquele que ousa nos desafiar”. Assinale a alternativa em que o pronome 
oblíquo esteja exercendo a mesma função do pronome destacado.  
 
a) Ninguém nos trouxe os relatórios.  
b) Nada nos preocupa tanto quanto suas palavras. 
c) Todos nos mostraram as primeiras provas. 
d) Alguém irá nos revelar o gabarito da prova? 
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30. A transitividade de um verbo, ou seja, sua predicação, depende das relações 
sintáticas e semânticas entre ele e os demais termos da oração, podendo, assim, 
sua classificação variar.  
 
Observe a frase a seguir: 
 

I.  

II. A respeito de seu passado, ele nunca falou a verdade aos novos amigos. 

III. Quando fica muito nervoso, fala coisas sem nenhum sentido. 

Analisando o verbo “falar”, na tirinha e nos períodos seguintes, é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) Em II e III há a mesma transitividade verbal, ou seja, ambos transitivos diretos. 
b) Em I e III há a mesma transitividade verbal, ou seja, ambos transitivos diretos.  
c) Em todos os itens, os verbos apresentam-se como transitivos diretos.  
d) Em todos os itens, a transitividade dos verbos é diferente, sendo o primeiro transitivo 

indireto, o segundo bitransitivo e o terceiro transitivo direto.  
 
31. As duas orações a seguir são constituídas pelas mesmas palavras, no entanto a 
organização sintática de uma delas gera uma ambiguidade. Compare-as. 

 
I. Minha amiga comprou de um pintor francês um belíssimo quadro.  
II. Minha amiga comprou um belíssimo quadro de um pintor francês.  
 
Analisando as orações, assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Na segunda oração ocorre a ambiguidade, levando em consideração que não se 

poderia saber de quem o quadro foi comprado, ou ele foi comprado de um pintor 
francês, uma vez que o termo “de um pintor francês” pode apresentar relações 
sintáticas distintas.  

b) Na primeira oração fica incerto se o quadro foi comprado de um pintor ou de outra 
pessoa, uma vez que há mudança sintática do termo “um belíssimo quadro”.  

c) Não há nenhuma possibilidade de mudança de interpretação nas duas frases, devido 
a troca de posição dos elementos da oração.  

d) O emprego da vírgula na primeira oração evitaria qualquer ambiguidade, o que 
ocorreu com muita clareza na primeira oração.  
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32. Considere esses elementos de uma oração. 
 

 Expulsar  

 Dois jogadores de cada time 

 O juiz da partida  
 
Empregando o verbo no pretérito perfeito, a redação que apresenta uma ênfase ao 
termo “dois jogadores de cada time” é: 
 
a) O juiz da partida expulsou dois jogadores de cada time. 
b) O juiz da partida expulsaria dois jogadores de cada time.  
c) Dois jogadores de cada time foram expulsos pelo juiz da partida.  
d) Dois jogadores de cada time seriam expulsos pelo juiz da partida.  
 
33. Em uma prova de gramática, o professor propôs duas questões de gramática e 
informou aos alunos que quem as acertasse já estaria aprovado. A questão 
consistiria em indicar a função sintática dos termos destacados nas orações 
abaixo.  Leia-as. 
 

 Os funcionários saíram de uma reunião decepcionados com a proposta de reajuste 
salarial apresentada pela empresa.  

 No final de semana, as crianças viajaram com os pais para a casa dos avós.  
 
Quatro alunos apresentaram suas respostas: 
 
I. A aluna Ana Clara disse que “decepcionados” é predicativo do sujeito e “com os pais” 

adjunto adverbial, pois “decepcionados relaciona-se  a “funcionários” e “com os pais” 
apresenta uma circunstância de companhia do verbo viajar.  

II. O aluno Paulo afirmou que “decepcionados” á adjunto adverbial de modo, pois indica o 
modo como os funcionários saíram da reunião e “com os pais” é objeto indireto, pois 
quem viaja, viaja com alguém.  

III. O aluno Carlos afirmou que decepcionados é predicativo do sujeito de “funcionários” e 
“com os pais” é objeto indireto, pois completa o sentido do verbo transitivo indireto 
viajar.  

IV. Marta já disse que “decepcionados” é adjunto adnominal, pois é um adjetivo e “com os 
pais” é um adjunto adverbial de meio, pois indica o meio que as crianças utilizaram. 

 
Analisando todas as respostas dadas pelos alunos, pode-se AFIRMAR que o(a) 
aluno(a) aprovado(a) foi: 
 
a) Ana Clara;  
b) Paulo;  
c) Carlos;  
d) Marta.  
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34. Observe as conjunções utilizadas na introdução dos períodos a seguir e 
assinale aquele que apresenta MELHOR redação com concisão e coerência. 
 
a) Embora ignorem as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam lixo 

nos rios. 
b) Mesmo que ignorem as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam 

lixo nos rios.  
c) Como ignoram as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam lixo nos 

rios.  
d) Apesar de ignorarem as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam 

lixo nos rios.  
 
35. Observe as orações a seguir. 
 
I. Nos últimos anos, a decisiva atuação dos governos na ampliação dos programas de 

distribuição de renda (......) significativamente as condições de vida da parcela mais 
pobre da população brasileira.  

II. Não (.....) parte do plano da expedição, as terríveis dificuldades enfrentadas no início 
da longa viagem.  

III. A confusão começou quando (.....) duas horas e os portões do estádio foram abertos.  
 
Analisando a concordância, as formas verbais que completam, respectivamente, as 
orações, sem infringir a norma culta, são: 
 
a) melhorou – faziam – deram;  
b) melhoraram – faziam – deram;  
c) melhorou – fazia – deu;  
d) melhorou – fazia – deram.  
 
36. “Muitos juízes não aplicam corretamente o cartão amarelo. Eles mostram o cartão 
para quem acham que jogam de forma dura, e não para quem atinge de forma realmente 
violenta o jogador adversário.” Há nesse trecho uma inadequação de concordância, 
conforme a variedade padrão, com o verbo:  
 
a) Aplicam;  
b) Acham;  
c) Jogam;  
d) Atinge.  
 
37. NÃO houve ambiguidade em: 
 
a) Prefira alimentos que informam que não têm colesterol no rótulo.  
b) A Terra é um planeta chato.  
c) O cachorro escondeu o osso que achou no quintal. 
d) Muitos projetos serão aprovados neste semestre.   
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38. O termo destacado é um termo integrante que completa o sentido de um nome 
em: 
 
a) Tudo se aplica com certeza aos novos resultados dos empreendimentos.  
b) A confissão dos fiéis perante o bispo deixou-o perplexo.  
c) A realização das atividades foi surpreendente.  
d) O desvio de verbas dos políticos tem sido escandaloso.  
 
39. No que diz respeito a solecismo, HOUVE desvio da norma culta em: 
 
a) Deve haver muitas outras provas contra esse réu. 
b) Podem existir diversas maneiras de resolver isso.  
c) Vão fazer muitos dias que não apresentam nenhuma resposta ao requerimento.  
d) Podem acontecer várias outras formas de conseguir verbas para o novo projeto.  
 
40. A crase é a contração da preposição com o artigo. Há situações em que a crase 
é obrigatória e outras não. Assinale a frase em que o emprego da crase está 
INDEVIDO.  
 
a) Direi todas as verdades às pessoas interessadas.  
b) Nada chegou à tempo como estava previsto. 
c) Resistiu à tentação e não se entregou.  
d) Irei à Bahia assim que tirar minhas férias.  
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato 
ao final da prova. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 

 
 

1  A  B  C  D        21  A  B  C  D 

                         

2  A  B  C  D        22  A  B  C  D 

                         

3  A  B  C  D        23  A  B  C  D 

                         

4  A  B  C  D        24  A  B  C  D 

                         

5  A  B  C  D        25  A  B  C  D 

                         

6  A  B  C  D        26  A  B  C  D 

                         

7  A  B  C  D        27  A  B  C  D 

                         

8  A  B  C  D        28  A  B  C  D 

                         

9  A  B  C  D        29  A  B  C  D 

                         

10  A  B  C  D        30  A  B  C  D 

                         

11  A  B  C  D        31  A  B  C  D 

                         

12  A  B  C  D        32  A  B  C  D 

                         

13  A  B  C  D        33  A  B  C  D 

                         

14  A  B  C  D        34  A  B  C  D 

                         

15  A  B  C  D        35  A  B  C  D 

                         

16  A  B  C  D        36  A  B  C  D 

                         

17  A  B  C  D        37  A  B  C  D 

                         

18  A  B  C  D        38  A  B  C  D 

                         

19  A  B  C  D        39  A  B  C  D 

                         

20  A  B  C  D        40  A  B  C  D 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 


