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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo 
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, 
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 27 de novembro de 2017 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Advogado 
 
 

 

Data da Prova:  
26 de novembro de 2017 

 

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

 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

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

 

TEXTO 

Sem a presença do negro na formação do Brasil, este seria outro país, este seria outro povo, 1 

esta seria outra cultura, certamente menos rica. 2 

Nem dá para imaginar. Pode-se pensar no Brasil sem o barroco de Aleijadinho, sem a 3 

genialidade de Machado de Assis, sem a pungente e transfiguradora poesia de Cruz e Sousa? Certamente 4 

não. Sem eles, não seria o Brasil este Brasil; seria outro, menos doído e menos comovido. 5 

O Brasil não nos esperou para nascer. Não esperou que se redigisse a Declaração Universal 6 

dos Direitos Humanos. Desde possivelmente 1530, quando de fato começou a colonização, deu-se início 7 

à alquimia étnica e cultural que o formaria. Índios foram preados, escravizados ou vendidos; negros, 8 

trazidos como escravos em porões de navios. [...] 9 

[...] Mas o Brasil veio se fazendo. Um país não se faz como um edifício, a partir de um projeto, 10 

só com gente íntegra e respeitosa dos valores humanos. O nosso foi feito com gente decidida e ambiciosa, 11 

mas também com degredados e aventureiros — "mistura de seda e péssimo", para parafrasear Carlos 12 

Drummond de Andrade. [...] 13 

A história, como se vê, escreve certo por linhas tortas. 14 

E escreve errado também. Negros africanos capturavam outros negros de tribos inimigas, os 15 

escravizavam e os vendiam aos árabes, os portugueses e aos ingleses. Era um negócio. Um negócio sujo, 16 

mas a verdade é que, sem o braço escravo, nossa história teria sido outra. Se, sem ele, Portugal tivesse 17 

desistido de colonizar o Brasil, outro colonizador o teria feito, usando escravo também. [...] 18 

A escravidão, que é uma ignomínia, foi um fenômeno não racista, mas econômico. Impossível 19 

crer que uma elite africana, negra, alimentasse preconceito de cor contra outros negros africanos. Não 20 

obstante, foi ela que os aprisionou e os vendeu como escravos. Além do mais, a escravidão não foi o 21 

único fato indigno em nossa história: não fuzilaram frei Caneca? Não enforcaram Bequimão e Tiradentes? 22 

Não assassinaram Marighela, Massena, Mário Alves? E os que têm sido assassinados pelo latifúndio, 23 

pela falta de hospitais e de saneamento? A quem pedir perdão por esses crimes? 24 

Não tem sentido pedir perdão aos africanos pela escravização de seus irmãos negros que eles 25 

foram os primeiros a pôr em prática. Não era o racismo que estava na origem da escravização no caso 26 

brasileiro, como não estava no caso dos brancos espartanos escravizando brancos atenienses ou no dos 27 

romanos escravizando gregos ou no dos astecas escravizando astecas, o que não significa que existisse e 28 

não exista racismo. 29 

A escravidão é uma ignomínia, porque submete um homem a outro e o despoja da liberdade e 30 

de todos os demais direitos inerentes à condição humana. [...] 31 

Não, não pedirei perdão aos africanos pela escravidão que alguns deles iniciaram (e que já 32 

estão mortos há séculos!). Tampouco se trata de afirmar que "somos todos culpados", pois isso é 33 

hipocrisia. O que importa não é execrar defuntos, alimentar ressentimentos nem fomentar ódios raciais. 34 

Importa nos darmos todos as mãos, nos abraçarmos calorosamente e nos comprometermos a construir 35 

juntos um país fraterno. 36 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

FERREIRA GULLAR, IN: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq010519.htm 
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01) Se o título do texto fosse "Desse pão não comerei", 

encontraria respaldo no fragmento: 

 

A) "O Brasil não nos esperou para nascer. Não esperou 

que se redigisse a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos." (L.6/7). 

B) "A história, como se vê, escreve certo por linhas 

tortas." (L.14). 

C) "Não, não pedirei perdão aos africanos pela 

escravidão que alguns deles iniciaram (e que já estão 

mortos há séculos!)." (L.32/33). 

D) "A escravidão é uma ignomínia, porque submete um 

homem a outro e o despoja da liberdade e de todos os 

demais direitos inerentes à condição humana." 

(L.30/31). 

 

02) Considerando-se o texto em sua totalidade — tese e 

argumentos —, pode-se afirmar que as ideias que 

constituem a última declaração do autor (L.35/36) 

formam um pensamento 

 

A) duvidoso.  

B) coerente.  

C) antagônico. 

D) redundante. 

 

03) Segundo o texto, a escravidão, no Brasil, 

 

A) esteve, indiretamente, atrelada ao preconceito de cor. 

B) foi de cunho mercantil por um lado e econômico, por 

outro. 

C) estigmatizou o país pela adoção de uma prática 

incomum na época. 

D) originou-se da necessidade de povoamento da nova 

terra descoberta. 

 

04) O autor do texto 

 

A) exime os brasileiros do sentimento de culpa pela 

escravatura dos negros africanos no país. 

B) nega a importância do braço escravo na época da 

colonização do Brasil. 

C) conduz o leitor à ideia de que é ilógico o resgate da 

autoestima dos afrodescendentes. 

D) justifica a elite africana do passado pelo 

aprisionamento e posterior venda de seus 

compatriotas, por se tratar de uma questão política. 

 

05) A alternativa em que há correspondência entre 0 

fragmento transcrito e o que dele se afirma é a 

 

A) "Pode-se pensar no Brasil sem o barroco de 

Aleijadinho, sem a genialidade de Machado de Assis, 

sem a pungente e transfiguradora poesia de Cruz e 

Sousa?" (L.3/4) — Questionamento cuja resposta 

implica desfavorecimento da ideia veiculada no 

parágrafo anterior. 

B) "o que não significa que existisse e não exista 

racismo." (L.28/29) — Impossibilidade da existência 

de racismo no passado e no presente. 

C) "O que importa não é execrar defuntos, alimentar 

ressentimentos nem fomentar ódios raciais." (L.34) 

— defesa de sentimentos negativos que nada 

acrescentam à dignidade humana. 

D) "Um país não se faz como um edifício, a partir de um 

projeto, só com gente íntegra e respeitosa dos valores 

humanos." (L.10/11) — Argumento de apoio à 

afirmação posterior. 

 

06) No texto, 

 

A) "mas também" (L.12) exprime oposição. 

B) "Se" (L.17) expressa causa. 

C) "Não obstante" (L. 20/21) denota explicação. 

D) "Além do mais" (L.21) dá ideia de acréscimo. 

 

07) Leia os itens abaixo: 

 

I. "Não, não pedirei perdão aos africanos pela 

escravidão que alguns deles iniciaram (e que já estão 

mortos há séculos!)." (L.32/33) 

II. "Tampouco se trata de afirmar que 'somos todos 

culpados', pois isso é hipocrisia." (L.33/34) 

 

Levando-se em consideração o emprego do elemento 

de coesão textual "Tampouco", na frase II, pode-se 

afirmar que, semanticamente, as declarações I e II se 

 

A) somam. 

B) opõem. 

C) excluem. 

D) explicam. 
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08) Com referência aos elementos linguísticos que 

compõem o texto, é correto afirmar: 
 

A) A preposição contida na contração "à" (L.8) é uma 

exigência do verbo "dar" (L.7), que aparece flexionado 

no passado. 

B) A forma verbal "se vê" (L.14) está na voz passiva e 

corresponde a é vista. 

C) A partícula "o" (L.18),  em “outro colonizador o teria 

feito” tem valor pronominal e retoma a expressão 

"Um negócio sujo" (L.16). 

D) A forma verbal "há" (L.33) pode ser substituída por 

existe, sem comprometer o contexto em que se insere. 

 

09) "Não tem sentido pedir perdão aos africanos pela 

escravização de seus irmãos negros que eles foram 

os primeiros a pôr em prática." (L.25/26) 
 

Sobre as funções sintático-semânticas dos elementos 

que compõem esse período, pode-se afirmar: 
 

A) A oração em negrito/destacada exerce função 

objetiva. 

B) O conectivo "que" retoma o termo "irmãos negros", 

razão porque pode ser reescrito os quais, sem 

comprometer o contexto. 

C) O predicado "foram os primeiros" classifica-se como 

verbo-nominal. 

D) O termo "pela escravidão de seus irmãos negros" tem 

valor adverbial e indica causa. 

 

10) Os itens em que a reestruturação proposta mantém o 

mesmo sentido do fragmento transcrito são os de 

número 
 

I. "se redigisse" (L.6) — fosse redigida. 

II. "veio se fazendo" (L.10) — fizera-se. 

III. "foi feito" (L.11) — fez-se. 

IV. "teria sido" (L.17) — fora. 

V. "escravizando" (L.28) — ao escravizar. 

 

A alternativa em que todos os itens estão 

devidamente indicados é a 

 

A) I, III e V.  

B) I e II.  

C) II e III.   

D) III e IV. 

11) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é 

 

A) “início à alquimia étnica” (L.7/8). 

B) “uma ignomínia” (L.19). 

C) “com gente decidida” (L.11). 

D) “outros negros” (L.15). 

 

12) Possui o mesmo valor  sintático que a expressão “de 

Cruz e Sousa?” (L.4): 

 

A) “de um projeto” (L.10). 

B) “de tribos inimigas” (L.15). 

C) “de colonizar o Brasil” (L.18). 

D) “de seus irmãos negros” (L.25). 

 

13) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado é 

 

A) “teria” (L.17) – ação habitual no futuro. 

B) “começou” (L.7) – ação contínua no passado. 

C) “iniciaram” (L.32) – ação contínua no passado. 

D) “vendeu” (L.21) – ação concluída no passado. 

 

14) O nome é elemento central da frase-declaração em 

 

A) “O Brasil não nos esperou” (L.6). 

B) “A história (...) escreve certo por linhas tortas. (L.14). 

C) “A escravidão é uma ignomínia” (L.30). 

D) “como não estava no caso dos brancos espartanos” 

(L.27). 

 

15) O termo que tem função predicativa é 

 

A) “escravos” (L.21) 

B) “negros” (L15). 

C) “preados” (L.8). 

D) “humana” (L.31). 
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16) Analise os itens abaixo sobre os Firewalls: 

 

I- É um dispositivo de segurança da rede que monitora 

o tráfego de rede de entrada e saída e decide permitir 

ou bloquear tráfegos específicos de acordo om um 

conjunto definido de regas de segurança. 

II- São utilizados para registrar tentativas de acesso 

indevidas a um computador ou rede. 

III- Um firewall pode ser apenas um software. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Todos os itens estão incorretos. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre a segurança na internet e 

os tipos de Spyware, Malware e Phishing. 

 

I- Os Vírus são programas autorreplicantes, passando 

de um sistema a outro, sem, necessariamente, utilizar 

um arquivo hospedeiro. Além disso, pode causar 

danos sem a ativação pelo usuário. 

II- Os Hijacker é uma variação de Cavalo de Tróia que 

modifica a página inicial do navegador e, muitas 

vezes, também abrem pop-ups indesejados. 

III- Spyware é um programa que monitora atividades de 

um sistema e envia a terceiros. 

 

A) Apenas o item I é verdadeiro. 

B) Os itens I e II são verdadeiros. 

C) Os itens II e III são verdadeiros. 

D) Todos os itens estão incorretos. 
 

18) Sobre as formas de Backup de arquivos, julgue os 

itens abaixo: 

 

I- O Backup Incremental irá copiar todos os dados 
alterados desde o backup anterior, mas somente na 
primeira vez em que é realizado. A partir da segunda 
vez em que é feito, o backup incremental toma como 
referência as modificações em relação ao backup 
completo anterior e não com relação ao último 
backup. 

II- O Backup Diferencial consiste somente na cópia dos 
dados que foram modificados desde o último backup. 
Não importa o tipo do último backup realizado, o 
backup diferencial sempre pode ser feito. Geralmente 
realizado após um completo. 

 
 
 
 

 
 

A) Os itens I e II são falsos. 

B) Os itens I e II são verdadeiros. 

C) Apenas o item I é verdadeiro. 

D) Apenas o item II é verdadeiro. 

 

19) Assinale a alternativa incorreta sobre os navegadores 

Web: 

 

A) A navegação privativa ajuda a impedir que o histórico 

de navegação, os arquivos de Internet temporários, 

dados de formulários, cookies, nomes de usuários e 

senhas sejam retidos pelo navegador. 

B) O atalho para alterar o modo de navegação privativa 

no Firefox é CTRL + SHIFT + P. 

C) O modo Trabalhar Off-line navega apenas por sites 

que foram salvo nos favoritos. 

D) O Firefox Sync permite que todos os dados e 

preferências (como favoritos, histórico, senhas, abas 

abertas e complementos instalados) sejam 

armazenados nos servidores da Mozilla. 

 

20) Sobre os conhecimentos do uso do correio eletrônico 

julgue os itens abaixo: 

 

I- O protocolo SMTP é responsável apenas pelo envio de 

e-mail. Quando um provedor de e-mail encaminha a 

mensagem de e-mail para o provedor de destino, é 

esse protocolo que é utilizado. 

II- O protocolo IMAP é o mais utilizado dentre os 

webmails modernos, que permitem que a mensagem 

seja lida sem transferi-la do servidor na qual se 

encontra. Nesse caso, a mensagem não é 

descarregada do provedor para o computador, uma 

vez que o e-mail é visualizado dentro do navegador 

web. 

III- O e-mail é uma forma de comunicação síncrona. Ou 

seja, não há necessidade de o destinatário da 

mensagem estar online no momento do envio da 

mensagem. 

 

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

C) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

D) Apenas a assertiva III está correta. 

 

INFORMÁTICA                                                                                               QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Poder de polícia é a atividade de fiscalização da 
Administração. 

B) Fomento consiste no incentivo, na atividade-estímulo 
que a Administração faz a particulares especiais.  

C) Intervenção no domínio econômico é a atividade em 
que a Administração atua por meios diretos e 
indiretos no mercado capitalista. 

D) Gestão de bens públicos é a atividade de cuidar para 
que a utilização do bem privado esteja em 
conformidade ao interesse social. 

 

22)   Agente público titular de cargo público de 
provimento efetivo regido por regime estatutário 
com peculiaridades e delimitação de atividades 
estruturada em torno da hierarquia e disciplina: 

 

A) Agente político. 

B) Delegados ou delegatários.  

C) Gestores de negócios. 

D) Militar. 
 

23) São considerados remédios constitucionais, EXCETO: 
 

A) Ação Federal. 

B) Habeas Corpus. 

C) Mandado de Segurança. 

D) Mandado de Injunção. 
 

24)  Marque a alternativa INCORRETA:  
 

A) A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a 
matéria de que tratava a lei anterior. 

B) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 
acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito. 

C) A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido 
e a coisa julgada. 

D) Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão 
judicial de que necessita de recurso. 

 

25)  Ocorre a extinção do mandato, EXCETO: 
 

A) Pela revogação ou renúncia. 

B) Pela morte ou interdição de uma das partes. 

C) Pela obrigação. 

D) Pela mudança de estado que inabilita o mandante. 
 

26)  São responsáveis pela reparação civil, EXCETO: 
 

A) Os pais, pelos filhos menores. 

B) O tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados. 

C) O empregador ou comitente, pelos seus 

empregadores. 

D) Os donos de hospedarias, pelos seus hóspedes, 

moradores e educandos. 

 

27)  A petição inicial deverá indicar, EXCETO:  
 

A) O juízo a que é dirigida. 

B) As provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados  

C) Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. 

D) O pedido, sem as suas especificações. 

 

28)  A extinção do processo com julgamento do mérito 
ocorre quando, EXCETO: 

 

A) Quando acolher qualquer das defesas processuais 

possíveis. 

B) Quando o réu reconhecer a procedência do pedido. 

C) Quando o juiz pronunciar a decadência ou a 

prescrição. 

D) Quando o autor renunciar ao direito sobre que se 

funda a ação. 

 

29)  Trabalhador que presta serviços a várias empresas, 
através de entidade sindical e recebe o pagamento 
por rateio procedido pelo sindicato é: 

 

A) Trabalhador voluntário. 

B) Trabalhador Avulso. 

C) Trabalhador Eventual. 

D) Pequeno Aprendiz. 

 

30)  Marque a resposta INCORRETA sobre o Poder 
Legislativo: 

 

A) Cada Senador será eleito com dois suplentes. 

B) Cada território elegerá quatro Deputados. 

C) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três 

Senadores, com mandato de quatro anos. 

D) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 

Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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31)  Compete privativamente à Câmara dos Deputados, 
EXCETO: 

 

A) Autorizar, por dois terços de seus membros, a 
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado. 

B) Elaborar seu regimento interno. 

C) Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 
criação, transformação ou extinção dos cargos, 
empregos e funções de seus serviços. 

D) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição 
em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão 
diplomática de caráter permanente.  

 

32)  O processo legislativo compreende a elaboração de, 
EXCETO: 

 

A) Convênio 

B) Leis delegadas 

C) Medidas provisórias 

D) Resoluções 
 

33)  Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de, EXCETO: 

 

A) Criar normas regulamentadoras de fiscalização. 

B) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

C) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e 
dos orçamentos da União. 

D) Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União.  

 

34)  São incapazes, relativamente a certos atos, ou à 
maneira de os exercer, EXCETO: 

 

A) Os ébrios habituais e os viciados em tóxico 

B) Os maiores de dezoito anos. 

C) Os pródigos.  

D) Aqueles que, por causa transitória ou permanente, 
não puderem exprimir sua vontade. 

 

35)  A interpretação que, diante de uma 
incompatibilidade absoluta e irredutível entre dois 
preceitos legais ou entre um dispositivo de lei e um 
princípio geral do ordenamento jurídico, conclui pela 
inaplicabilidade da lei interpretada é chamada de: 

 

A) Ab-rogante 

B) Declarativa 

C) Extensiva 

D) Restritiva 

 

36)  Marque a resposta CORRETA: 
 
Princípio que prima pela probidade dentro da 

Administração como uma das diretrizes a ser seguida. 
 

A) Discricionariedade 

B) Eficiência 

C) Legalidade 

D) Moralidade 
 

37)  Marque a resposta CORRETA: 
 

O poder conferido ao administrador que lhe permite 
condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade 
e direitos pelos particulares em nome do interesse da 
coletividade é: 

 

A) Poder de polícia 

B) Poder discricionário 

C) Poder hierárquivo. 

D) Poder regulamentar 
 

38)  O término do contrato antes do prazo, feito pelo 
poder público, de forma unilateral, por razões de 
interesse público é denominado: 

 

A) Anulação 

B) Caducidade 

C) Encampação 

D) Rescisão 
 

39)  Marque a resposta CORRETA: 
 

A modalidade da licitação para a escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, com a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores é chamada: 

 

A) Concurso 

B) Convite 

C) Leilão 

D) Tomada de preços 
 

40)  Marque a resposta CORRETA: 
 

Fenômeno jurídico em que uma norma 
infraconstitucional anteriormente revogada, de 
maneira tácita, pela anterior ordem jurídica, é 
restaurada pela nova ordem constitucional é 
chamado de: 

 

A) Encampação 

B) Recepção 

C) Repristinação 

D) Vacância 
 
 


