
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ASSISTENTE JURÍDICO 



 

PARTE I – ASSISTENTE JURÍDICO 
 

Direito Constitucional 
 

01 - Sobre os Direitos Políticos marque a única alternativa 
correta. 

A) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da 
República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos 
mandatos até um ano antes do pleito. 

B) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 
cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o 
terceiro grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou Território, do 
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, 
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à 
reeleição. 

C) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral no prazo de trinta dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 
poder econômico, corrupção ou fraude. 

D) É vedada a suspensão de direitos políticos, cuja perda 
ou cassação só se dará nos casos determinados na 
Constituição. 

E) O Presidente da República, os Governadores de Estado 
e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 
sucedido, ou substituído no curso dos mandatos 
poderão ser reeleitos para um único período 
subseqüente. 

 
02 - A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade são garantias previstas na 
Constituição Federal: 

A) aos brasileiros, não estendidas às pessoas jurídicas. 
B) aos brasileiros natos, apenas. 
C) aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País. 
D) aos brasileiros natos e aos estrangeiros com residência 

fixa no País. 
E) aos brasileiros, natos ou naturalizados. 

 
03 - Nos termos da Constituição, admite-se excepcionalmente a 
entrada na casa de um indivíduo sem consentimento do morador 

A) por determinação judicial, a qualquer hora. 
B) em caso de desastre, somente no período diurno. 
C) para prestar socorro, desde que a vítima seja criança ou 

adolescente. 
D) em caso de flagrante delito, sem restrição de horário. 
E) por determinação da autoridade policial, inclusive no 

período noturno. 
 
04 - As associações  

A) poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão 
administrativa de autoridade competente, desde que 
tenha sido exercido o direito de defesa.  

B) só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por 
decisão judicial que haja transitado em julgado. 

C) não poderão ser compulsoriamente dissolvidas em 
nenhuma hipótese tratando-se de garantia 
constitucional indisponível.  

D) só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por 
decisão judicial não sendo o trânsito em julgado 
requisito indispensável para a sua dissolução.  

E) poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão 
administrativa desde que proferida em segunda 
instância por órgão colegiado. 

 
05 - Mario, prefeito de determinado município, visando 
impedir um comício marcado para o dia seguinte em praça 
pública, determinou ao comando da polícia militar a prisão 
de José, organizador do comício. Além disso, o prefeito 
Mario baixou um decreto determinando que todos os que 
comparecessem ao comício fossem presos. O prefeito 
fundamentou sua decisão na necessidade de preservar a 
ordem pública e no fato de não ter sido solicitada 
autorização para a realização do evento. Foi assegurado a 
José o direito a um advogado e a um telefonema. 
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção 
correta tendo em vista os direitos e garantias fundamentais 
previstos na CF. 

A) A prisão de José e o local onde foi recolhido 
deveriam ter sido comunicados imediatamente ao 
juiz competente e a sua família. 

B) A prisão de José, em tese, foi legal, visto que 
devidamente fundamentada e decidida pela 
autoridade competente. 

C) José poderá impetrar, por meio de seu advogado, 
mandado de segurança visando questionar a 
legalidade de sua prisão e garantir o seu direito de 
ir e vir. 

D) José deveria ter solicitado autorização prévia para a 
realização do comício, não sendo suficiente o 
simples aviso prévio à autoridade competente. 

E) José só poderia ter sido preso em sua residência, no 
período da noite, por decisão judicial. 

 
06 - É expressão do poder constituinte derivado decorrente: 

A) Medidas Provisórias 
B) Emendas Constitucionais 
C) Leis Delegadas 
D) Decretos Autônomos  
E) Constituições Estaduais 

 
Direito Administrativo 
 
07 - " A Administração deve preservar a estabilidade das 
relações jurídicas. A exemplo disso existe o instituto da 
Convalidação, bem como da Decadência e da Prescrição." 
O texto se refere a que princípio da Administração? 

A) Ampla defesa 
B) Hierarquia 
C) Segurança Jurídica 
D) Presunção de Legitimidade 
E) Controle Judicial dos atos administrativos 

 
08 - A Lei de Improbidade Administrativa definiu contornos 
concretos para o princípio da moralidade administrativa, com 
base no enunciado no art. 37, caput, da CF de 1988. Sobre o 
tema marque a assertiva correta. 

A) A Constituição Federal de 1988 definiu claramente de 
quem é a competência para criar leis punitivas contra 
a prática de atos de improbidade administrativa. 

B) a Lei n. 8.429/92 tem natureza jurídica de lei federal. 
C) Somente os agentes públicos podem ser considerados 

sujeitos ativos de atos de improbidade administrativa. 



 

D) Sem qualquer restrição, o sucessor daquele que causar 
lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está sujeito às cominações da LIA (Lei de 
Improbidade Administrativa). 

E) A ação de improbidade administrativa só pode ser 
intentada pelo Ministério Público ou pela pessoa 
jurídica interessada. 

 
09 - O artigo 78 do Código Tributário Nacional traz uma 
definição legal do poder de polícia: “considera-se poder de 
polícia a atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 
ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. 
Não é uma característica desse poder: 

A) Coercibilidade 
B) Autoexecutoriedade 
C) Vinculação 
D) Indivisibilidade 
E) Discricionariedade 

 
10 - Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem 
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no 
art. 1° da lei, e notadamente: 

A) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° da lei, bem como 
o trabalho de servidores públicos, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades; 

B) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 

C) liberar verba pública sem a estrita observância das 
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a 
sua aplicação irregular. 

D) frustrar a licitude de processo seletivo para celebração 
de parcerias da administração pública com entidades 
privadas ou dispensá-lo indevidamente. 

E) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício. 

 
11 - As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando, exceto: 

A) houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados 
em participar do processo licitatório; 

B) existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários; 

C) houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 
obras ou serviços a serem executadas no exercício 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; 

D) o produto dela esperado estiver contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata 
o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. 

E) existir patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas 

 
12 - Nos termos do Estatuto das Cidades, lei municipal 
específica para área incluída no plano diretor poderá 
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou 
não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para 
implementação da referida obrigação. Considera-se 
subutilizado o imóvel: 

A) Aquele que se encontra fechado há pelo menos 1 
ano. 

B) Cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo 
definido no plano diretor ou em legislação dele 
decorrente. 

C) Aquele que possui menos de 25 metros quadrados 
de área edificável. 

D) Cujo a aproveitamento seja superior ao mínimo 
definido no plano diretor. 

E) Aquele que possui menos de 50 metros quadrados. 
 
Processo Civil 
 

13 - Sobre o Novo Código de Processo Civil é correto 
afirmar: 

A) Os atos processuais serão realizados em dias úteis, 
das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 

B) Não poderão ser concluídos após as 20 (vinte) horas 
os atos iniciados antes. 

C) As citações, intimações e penhoras não poderão 
realizar-se no período de férias forenses. 

D) Quando o ato tiver de ser praticado por meio de 
petição em autos não eletrônicos, não haverá 
necessidade de ser protocolada no fórum. 

E) A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer 
até as 2 (vinte) horas do último dia do prazo. 

 
14 - Ainda sobre o novo CPC, no que se refere ao tempo e 
lugar dos atos processuais pode-se afirmar sem erros: 

A) a ação de alimentos e os processos de nomeação ou 
remoção de tutor e curador processam-se durante as 
férias forenses, onde as houver, e se suspendem pela 
superveniência delas. 

B) Serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos 
iniciados antes, mesmo quando o adiamento não 
prejudicar a diligência ou causar grave dano. 

C) A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer 
em qualquer horário até as 23 (vinte e três) horas do 
último dia do prazo. 

D) Durante as férias forenses e nos feriados, não se 
praticarão atos processuais, como regra geral. 

E) Sábados não são considerados feriados para efeitos 
forenses. 

 
15 - Sobre os prazos como consta no CPC, é correto afirmar: 

A) Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
intimações somente obrigarão a comparecimento 
após decorridas 72 (setenta e duas) horas. 

B) Inexistindo preceito legal ou prazo determinado 
pelo juiz, será de 10 (dez) dias o prazo para a prática 
de ato processual a cargo da parte. 

C) Será considerado intempestivo o ato praticado antes 
do termo inicial do prazo. 



 

D) Quando a lei for omissa, o juiz determinará os 
prazos em consideração à complexidade do ato. 

E) Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei 
ou pelo juiz, computar-se-ão os dias corridos. 

 
16 - Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do 
começo do prazo: 

A) a data de juntada aos autos do mandado cumprido, 
quando a citação ou a intimação for por diário oficial. 

B) a data de ocorrência da citação ou da intimação, 
quando ela se der por ato do oficial de justiça. 

C) o segundo dia útil seguinte ao fim da dilação assinada 
pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por 
edital. 

D) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 
intimação ou ao término do prazo para que a consulta 
se dê, quando a citação ou a intimação for pessoal, 
exceto eletrônica. 

E) a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, 
quando a citação ou a intimação for pelo correio. 

 
17 - Sobre a Tutela de Urgência, como consta no CPC, 
podemos afirmar que: 

A) A tutela de urgência não admite concessão de liminar. 
B) Para a concessão da tutela de urgência, o juiz não pode 

exigir caução real. 
C) A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante sequestro. 
D) A indenização será liquidada em autos em apartado 

que a medida tiver sido concedida, sempre que 
possível. 

E) A tutela de urgência de natureza antecipada será 
concedida mesmo quando houver perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

 
18 - Sobre o instituto da Apelação como consta no novo 
diploma processual civil, NÃO podemos afirmar que: 

A) O apelado será intimado para apresentar contrarrazões 
no prazo de 10 (dez) dias. 

B) A apelação terá efeito suspensivo. 
C) A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da 

matéria impugnada. 
D) As questões de fato não propostas no juízo inferior 

poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar 
que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 

E) Quando reformar sentença que reconheça a 
decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, 
julgará o mérito, examinando as demais questões, sem 
determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro 
grau. 

 
19 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões 
interlocutórias que versarem sobre, exceto: 

A) tutelas provisórias. 
B) mérito do processo. 
C) aprovação da alegação de convenção de arbitragem. 
D) incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica. 
E) rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou 

acolhimento do pedido de sua revogação. 
 
 
 

20 - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 
cautelar, exceto 

A) O Ministério Público. 
B) Um estado da federação. 
C) A Defensoria Pública. 
D) Todas as associações 
E) A união. 

 
Direito Tributário 
 

21 - É fonte formal secundária do Direito Tributário: 
A) Um decreto legislativo. 
B) Uma medida provisória. 
C) Uma decisão administrativa. 
D) Uma lei complementar. 
E) As resoluções. 

 
22 - Tem forte ligação com o princípio da isonomia, pois no 
fundo ambos têm o mesmo fundamento, isto é, tratar os 
iguais de forma igual e os desiguais na medida da 
desigualdade. A aplicação de alíquotas progressivas ou com 
a aplicação da mesma alíquota sobre diferentes bases de 
cálculo são características marcantes desse princípio do 
direito tributário. Referimo-nos a (o): 

A) Princípio da irretroatividade da lei tributária. 
B) Princípio do não confisco 
C) Princípio da liberdade de tráfego 
D) Princípio da transparência dos impostos. 
E) Princípio da capacidade contributiva 

 
23 - NÃO é elemento da obrigação tributária: 

A) O fato gerador 
B) A base de cálculo. 
C) A lei. 
D) O sujeito ativo 
E) O sujeito passivo 

 
24 - Sujeito ativo da obrigação tributária 

A) é a pessoa obrigada às prestações que constituam o 
seu objeto. 

B) principal é o responsável, quando, sem revestir a 
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei. 

C) principal é a pessoa obrigada ao pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária. 

D) principal é o contribuinte, quando tenha relação 
pessoal e direta com a situação que constitua o 
respectivo fato gerador. 

E) é a pessoa jurídica de direito público, titular da 
competência para exigir o seu cumprimento. 

 
Direito do Trabalho 
 

25 - "São aquelas em que não há participação direta dos 
interessados na sua confecção, emanadas, em regra, pelo 
Estado, sendo exigidas por um agente externo." O texto se 
refere a que fontes do direito do trabalho? 

A) Formais Heterônomas 
B) Formais Autônomas 
C) Materiais 
D) Mistas 
E) Profissionais 

 



 

26 - Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho são 
considerados sujeitos do contrato de trabalho o empregado 
e o empregador. Em relação a estes é correto afirmar que  

A) considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal dos serviços. 

B) não se equiparam ao empregador, para os efeitos da 
relação de emprego, os profissionais liberais, 
mesmo que admitam trabalhadores como 
empregados. 

C) em razão do grau de parentesco, o filho não poderá 
ser considerado empregado do pai, ainda que 
presentes os requisitos legais da relação de 
emprego. 

D) considera-se empregado toda pessoa física ou 
jurídica que prestar serviços eventuais a pessoa 
jurídica mediante remuneração e sob a dependência 
desta.  

E) não poderá ser considerado empregador para efeitos 
da relação de emprego uma associação recreativa 
sem fins lucrativos. 

 
27 - Quando se dá o início da prescrição do direito de 
reclamar a concessão das férias? 

A) do início do período em que o empregado teria o 
direito de gozar as férias. 

B) do dia 31 de dezembro do ano anterior àquele em 
que o empregado completou 12 meses de serviço. 

C) do término do período em que o empregado teria o 
direito de gozar as férias. 

D) da data em que o empregado completou 12 meses 
de serviço. 

E) do dia 01 de janeiro do ano em que o empregado 
completou 12 meses de serviço. 

  
28 - Não constitui justa causa para rescisão do contrato de 
trabalho pelo empregador 

A) Ato de indisciplina ou insubordinação 
B) Continência de conduta. 
C) Ato de improbidade. 
D) Prática constante de jogos de azar. 
E) Abandono de emprego. 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 

As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 
 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
32 - De acordo com o que se conhece da situação social no 
Rio de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz 
referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no 
filme. 

B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava 
o Bope, no passado. 

C) São traficantes disfarçados, que usam carros 
oficiais e têm a imprensa a seu favor. 

D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 
governo do Estado do Rio de Janeiro. 

E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) 
que disputam com os traficantes o domínio das 
favelas. 

 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de 
Elite 2” trata da situação de violência e crise social no Rio 
de Janeiro. Em que trecho o texto lido transmite a ideia de 
que uma das soluções para a violência na cidade é atuação 
do Bope (Batalhão de Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em 
conflito. 

B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 
realidade se igualam.  

C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero 
da PM foi derrubado por bandidos. 

D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão 
ainda está muito longe de [...] ter livrado as 
comunidades da violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 



 

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados 

de defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

 
36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
 
 
 

37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 
 


