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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica, telefone celular, relógio, gravador, bip, receptor, pager, notebook, 

tablete eletrônico, palmtop, régua de cálculo, máquina de calcular e/ou qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 
CARGO 143 

 
 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 26/08/2018, às 08h 

Nome do Candidato 



 

Concurso da Prefeitura Municipal de Altos – PI  

Crescer Consultorias 

 

 

 

 

 

 CARGO: 143 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO                                                                                                          Página 2 / 18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 
 

 CARGO: 143 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO                                                                                             Página 3 / 18 
 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 20 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque-a no cartão-resposta.                                                                 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 18 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

BEM-VINDOS À ERA DA CONFUSÃO 

 

Na semana passada, uma eleição presidencial que deveria ter como marca a volta da democracia 1 

ao Zimbábue terminou em confusão quando contas falsas no Twitter, no Facebook e no WhatsApp 2 

disseminaram resultados contraditórios. O país inteiro chegou a presenciar comemorações espontâneas 3 

pela vitória dos dois candidatos, o que resultou em confrontos violentos. Em um clima geral de 4 

desconfiança, até observadores internacionais não sabiam onde obter informações confiáveis. Toda essa 5 

situação permite prever que o próximo governo enfrentará uma crise de legitimidade desde seu primeiro 6 

dia. 7 

Na Índia, o governo empreende verdadeira batalha contra uma onda de linchamentos depois que 8 

rumores falsos viralizaram no WhatsApp sobre supostos sequestradores de crianças. Nacionalistas 9 

interessados em atiçar o ódio religioso usam a plataforma para aprofundar a polarização, que também tem 10 

resultado em linchamentos. Em resposta, o WhatsApp limitou a 20 pessoas por vez, o número de contatos 11 

para os quais cada usuário pode encaminhar mensagens, buscando, assim, atrasar a viralização das 12 

notícias. A medida é mero paliativo, uma vez que as pessoas tenderão a buscar outros aplicativos sem 13 

essa limitação. 14 

Nos Estados Unidos, em vista das eleições legislativas de novembro, o Facebook tem se 15 

esforçado para reagir a um amplo ataque de fake news. Estima-se que 40% dos eleitores dos EUA foram 16 

expostos a notícias falsas durante a eleição presidencial de 2016. Em uma reviravolta inesperada, agora 17 

elas se voltam contra o presidente Donald Trump. O objetivo dos propagadores de fake news, muitos dos 18 

quais vivem na Rússia, não é apoiar um candidato ou outro, mas gerar confusão generalizada, polarização 19 

e desconfiança na própria democracia. Assim como muitos democratas questionam a legitimidade do 20 

presidente, muitos republicanos poderão vir a questionar a legitimidade do Congresso dos EUA - que, 21 

agravando ainda mais a situação, poderia dar início a um processo de impeachment contra Trump.      22 

Nunca antes a democracia dos EUA enfrentou ameaça tão séria. 23 
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Na Grã-Bretanha, 52% dos eleitores votaram por deixar a União Europeia em 2016, atraídos por 24 

uma enxurrada de informações falsas disseminadas por nacionalistas oportunistas. Em uma pesquisa 25 

recente, uma porcentagem semelhante dos britânicos disse acreditar que os desembarques na Lua de 1969 26 

a 1972 eram falsos. A triste ironia é que, pela primeira vez na história, a maioria dos cidadãos pode 27 

carregar no bolso todo o conhecimento do mundo, mas, ao mesmo tempo, nunca esteve tão vulnerável a 28 

informações falsas. 29 

Engana-se quem pensa que algumas mudanças nas leis e ajustes técnicos podem resolver a 30 

situação e permitir que tudo volte a ser como antes. A humanidade testemunha os primeiros momentos 31 

de uma nova era em que todo o relacionamento com a informação - e a realidade como um todo - mudará 32 

de maneira hoje inimaginável. A democracia, tal como se concebe hoje, dificilmente sobreviverá a essa 33 

transformação. 34 

Basta considerar duas grandes tendências. A primeira: apenas 50% da população mundial tem 35 

acesso à internet hoje. Nos próximos anos, a outra metade, potencialmente ainda mais vulnerável a 36 

notícias falsas, também poderá participar do debate online. Por exemplo, muitos aplicativos populares no 37 

mundo em desenvolvimento concentram-se apenas em mensagens de voz, já que parcela considerável de 38 

seus usuários não sabe ler nem escrever, dificultando ainda mais a identificação de                                    39 

informações falsas. 40 

A segunda: o desenvolvimento de ferramentas baseadas em inteligência artificial, capazes de 41 

manipular ou fabricar vídeos, arquivos de áudio e fotos falsas - as chamadas deep fakes - ampliará 42 

consideravelmente a dificuldade de separar fato de ficção, o que fará as fake news de hoje parecerem 43 

brincadeira de criança. 44 

Daqui a alguns anos, um smartphone será suficiente para simular uma sequência de notícias, 45 

como as da CNN, por exemplo, na qual a perfeita imitação da voz de um apresentador famoso reportaria 46 

um golpe militar em Washington ou um anúncio da Casa Branca sobre uma guerra iminente, sem meio 47 

técnico para confirmar ou negar sua veracidade. Em uma futura eleição presidencial no Brasil, não será 48 

mais necessário atacar os concorrentes - pode-se simplesmente produzir um vídeo em que o rival promete 49 

que, se eleito, encerrar o programa Bolsa Família, eliminar a propriedade privada ou qualquer absurdo 50 

que o faça perder apoio. Confusos e desconfiados, os cidadãos se refugiarão ainda mais em suas bolhas 51 

aparentemente seguras, isolados em relação a qualquer tipo de debate público. 52 

Heather Bryant, jornalista afiliada à Universidade Stanford, escreveu recentemente que 53 

jornalistas, mesmo nos melhores jornais do mundo, estão totalmente despreparados para distinguir fato 54 

de ficção ao analisar deep fakes. Para complicar ainda mais a situação, há evidências crescentes de que 55 

internautas parecem realmente preferir notícias falsas: em um estudo recente de Soroush Vosoughi, um 56 
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pesquisador do MIT, conclui que as informações falsas têm 70% mais chances de serem retuitadas do que 57 

notícias verdadeiras. 58 

O impacto na política externa será igualmente expressivo. O interminável ciclo de notícias falsas 59 

e a rápida disseminação de opiniões extremas (ou, por exemplo, falsos vídeos de atrocidades cometidas 60 

por outro país) reduzirão o espaço de negociações tranquilas para se chegar a compromissos aceitáveis 61 

para todos os envolvidos. Em 1945, delegados de 50 países se reuniram em São Francisco para desenhar 62 

a ordem global pós-Guerra. Foram oito semanas de negociação, com poucas interrupções. Hoje, o mesmo 63 

seria praticamente impossível. A necessidade de adotar posições em minutos, instantaneamente acessíveis 64 

em todo o mundo, afeta a capacidade da diplomacia de reduzir o risco de conflitos. 65 

O debate sobre como salvar a democracia acabou de começar. Não existem soluções fáceis, e há 66 

anos de tentativas e erros dolorosos adiante - como testemunhado hoje no Zimbábue, na Índia, nos Estados 67 

Unidos, no Reino Unido e em tantos outros países. O único erro que não se pode cometer é fingir ser 68 

possível, de alguma forma, voltar aos velhos tempos. 69 

Extraído de El PAÍS - https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/06/opinion/1533562312_266402.html 

 

 

01) De acordo com o texto 

 

(A) Os usuários de aplicativos, de um modo 

geral, transgridem não só a Lei das 

Comunicações, mas também os limites do 

respeito à democracia. 

(B) Tecnologia, fake news e viralização mudarão 

a democracia para sempre.  

(C) A conduta da juventude, não raro, está 

condicionada aos desmandos veiculados por 

aplicativos de redes sociais. 

(D) O mundo inteiro sofre, hoje, as influências do 

mau jornalismo.  

 

02) No texto, o autor 

 

(A) Evidencia a existência de um compromisso 

dos usuários de aplicativos com as 

informações replicadas. 

(B) Enfatiza a importância do debate ético  

travado na Índia para eliminar as 

consequências das fake News. 

(C) Mostra que a repercussão de uma notícia 

falsa pode atingir inúmeras pessoas em 

poucos minutos e acarretar prejuízos de toda 

ordem. 

(D) Indica a necessidade de controle externo para 

uso de aplicativos que disseminam notícias 

falsas, como ocorreu nos E.U.A. e Inglaterra. 

 

03) O enunciador, na construção do seu discurso 

 

(A) Vale-se tão somente da linguagem 

denotativa. 

(B) Mostra-se impassível na análise da realidade 

enfocada. 

(C) Apresenta, em certos trechos, pontuação 

emotiva e aproveitamento do nível coloquial 

da linguagem. 

(D) Sugere que a democracia passa por um 

momento de instabilidade em razão da livre 

circulação de fake News. 
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04) A declaração que constitui o último período 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico. 

(B) Restritivo. 

(C) Retificador. 

(D) Revolucionário. 

 

05) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em 

 

(A) “inimaginável” (L.33). 

(B) “confusos” (L.51) 

(C) “seguras” (L.52) 

(D) “interminável” (L.59). 

 

06) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “A medida é mero paliativo” (L.13). 

(B) “...40% dos eleitores dos EUA foram 

expostos a notícias falsas...” (L.16/17). 

(C) “O impacto na política externa será 

igualmente expressivo.” (L.59). 

(D) “o mesmo seria praticamente impossível” 

(L.63/64). 

 

07) As expressões “até” (L.5) e “mesmo” (L.54) 

denotam, respectivamente, 

 

(A) Inclusão e concessão. 

(B) Modo e explicação. 

(C) Explicação e concessão. 

(D) Limite e modo. 

 

08) Uma análise dos elementos linguísticos que 

compõem o texto permite afirmar 

 

(A) “se”, em “Estima-se” (L.16), é parte 

integrante de “estima”. 

(B) “existem”, em “Não existem soluções fáceis” 

(L.66),  possui sujeito indeterminado. 

(C) “considerar duas grandes tendências”, em 

“Basta considerar duas grandes tendências.” 

(L.35),  tem valor subjetivo. 

(D) Preserva-se a função sintática do termo 

“evidências crescentes”, em “há evidências 

crescentes” (L.55), ao se substituir o verbo 

HAVER por  exisitir. 
 

09) A forma transcrita, à esquerda, corresponde à 

informação indicada, à direita, em  
 

(A) “deveria” (L.1) – ação hipotética futura 

concluída no passado. 

(B) “sabiam” (L.5) – ação passada que se 

prolonga no futuro. 

(C) “pode” (L.12) – ação que se esgota no 

presente. 

(D) “escreveu” (L.53) – ação concluída no 

passado. 
 

10) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão 
 

(A) “de crianças” (L.9). 

(B) “sem essa limitação” (L.13/14). 

(C) “de impeachment” (L.22). 

(D) “de voz” (L.38). 
 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão 

 

(A) “A medida” (L.13). 

(B) “O objetivo” (L.18). 

(C) “soluções fáceis” (L.66). 

(D) “aos velhos tempos” (L.69). 
 

12)  
 

“O único erro que não se pode cometer é fingir ser 

possível, de alguma forma, voltar aos velhos 

tempos.” (L.68/69). 
 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo 

de coordenação. 

(B) A segunda oração tem função de adjunto 

adnominal. 

(C) A última oração tem valor adjetivo. 

(D) A segunda e terceira oração têm valor 

passivo. 
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13) O fragmento em que inexiste qualquer termo 

usado em sentido conotativo é o que está 

transcrito em  
 

(A) “...o WhatsApp limitou a 20 pessoas por vez, 

(...) buscando, assim, atrasar a viralização das 

notícias.” (L.11/12). 

(B) “O objetivo dos propagadores de fake news, 

muitos dos quais vivem na Rússia, não é 

apoiar um candidato ou outro, mas gerar 

confusão generalizada” (L.18/19). 

(C) “Na Grã-Bretanha, 52% dos eleitores 

votaram por deixar a União Europeia em 

2016, atraídos por uma enxurrada de 

informações falsas disseminadas por 

nacionalistas oportunistas.” (L.24/25). 

(D) “Confusos e desconfiados, os cidadãos se 

refugiarão ainda mais em suas bolhas 

aparentemente seguras” (L.51/52). 
 

14) A  alternativa em que há possibilidade de 

concordância verbal facultativa, singular ou 

plural, é a  
 

(A) “Estima-se que 40% dos eleitores dos EUA 

foram expostos a notícias falsas” (L.16/17). 

(B) “...há evidências crescentes” (L.55). 

(C) “há anos de tentativas e erros dolorosos 

adiante” (L.66/67). 

(D) “a maioria dos cidadãos pode carregar no 

bolso todo o conhecimento do mundo” 

(L.27/28). 

15) Sobre os mecanismos linguísticos usados no 

texto, é verdadeiro o que se afirma em 
 

(A) O verbo “viralizaram” (L.9) apresenta-se 

com a mesma regência que “reagir” (L.16). 

(B) A forma verbal “há”, em “há anos de 

tentativas e erros dolorosos adiante” 

(L.66/67), pode ser substituída pela forma 

verbal “ter”, ajustando-se na correlação 

modo-temporal, sem prejuízo de ordem 

gramatical.. 

(C) A partícula “as”, em “...como as da CNN...” 

(L.46), tem o mesmo valor morfológico de 

“essa”, em “Toda essa situação” (L.5/6). 

(D) A declaração “Heather Bryant, jornalista 

afiliada à Universidade Stanford, escreveu 

recentemente” (L.53) apresenta, entre 

vírgulas, um vocativo. 

 

16) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “terminou“ (L.2) e a 

composta 

 

(A) Tem terminado. 

(B) Tinha terminado. 

(C) Tivesse terminado. 

(D) Terá terminado. 

 

17) A oração “...que o próximo governo 

enfrentará uma crise de legitimidade desde 

seu primeiro dia. (L.6/7) possui o mesmo 

valor morfossintático que a indicada na 

alternativa 

 

(A) “...que também tem resultado em 

linchamentos.” (L.10/11). 

(B) “...que tudo volte a ser como antes” (L.31). 

(C) “...que (...) a maioria dos cidadãos pode 

carregar no bolso todo o conhecimento do 

mundo” (L.27/28). 

(D) “...que o faça perder apoio.” (L.51). 
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18) A alternativa em que se apresenta uma informação correta para a oração transcrita à esquerda é 

 

(A) “...uma vez que as pessoas tenderão a buscar outros aplicativos sem essa limitação.” (L.13/14) encerra 

a declaração principal do período. 

(B) “...que 40% dos eleitores dos EUA foram expostos a notícias falsas durante a eleição presidencial de 

2016.” (L.16/17) Tem como função sintática objeto direto. 

(C) “...mas, ao mesmo tempo, nunca esteve tão vulnerável a informações falsas.” (L.28/29) expressa uma 

concessão a “todo conhecimento do mundo” (L.28). 

(D) “...que deveria ter como marca a volta da democracia ao Zimbábue” (L.1/2) restringe o termo “uma 

eleição presidencial” (L.1). 

 

AS QUESTÕES 19 E 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO DA TIRINHA ABAIXO 

 

TEXTO 

 
 

19) A fala da mãe de Susanita, a menina de cabelo branco, é reveladora 

 

(A) do distanciamento entre as necessidades imediatas de diferentes membros da mesma família. 

(B) da falta de zelo dos pais com relação ao momento de concentração dos filhos nos estudos. 

(C) de discriminação e desrespeito aos sentimentos alheios. 

(D) da necessidade de mudanças nas relações interpessoais e sociais. 

 

20) No terceiro quadrinho 

 

(A) “Pois é” sugere concordância com algo que foi dito do outro lado da linha. 

(B) “quadrada” está empregada em seu  denotativo. 

(C) “imagina” expressa, por se encontrar no imperativo, uma ordem. 

(D) “pode” dá ideia de certeza absoluta. 
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21) Julgue os itens abaixo sobre os 

conhecimentos de hardware: 

 

I. CDs e DVDs são considerados memórias 

auxiliares. 

II. O Barramento de Expansão tem a função de 

ligar periféricos ao barramento de sistema, 

também chamado de barramento de entrada e 

saída. 

III. Os periféricos são ligados diretamente ao 

barramento de sistema (Ex. CPU). 

 

(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(B) Todos os itens são verdadeiros. 

(C) Todos os itens são falsos. 

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

 

22) Julgue os itens abaixo sobre os 

conhecimentos de Software: 

 

I. Os Sistemas Operacionais, Linguagens de 

Programação e Compiladores são 

considerados Softwares básicos. 

II. O Kernel guarda parte do programa do 

sistema operacional que cria a interface de 

comunicação com o usuário. 

III. Pastas, também podem ser chamados de 

diretórios, são geralmente repartimentos que 

podem guardar arquivos ou outras pastas. 

 

(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 o item III está correto. 

 

 

 

 

23) Sobre os conceitos de proteção e segurança 

analise os itens abaixo: 

 

I. Phishing são programas usados para varrer 

um computador para obter quais serviços 

estão habilitados naquele micro que se deseja 

invadir. 

II. Spyware é uma expressão que descreve uma 

grande gama de programas que monitoram a 

rotina de acesso e navegação dos usuários. 

III. Adwares são programas que fazem anúncios 

de propaganda no computador do usuário.  

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Os itens I e III são falsos. 

(C) Os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

24) Julgue os itens abaixo sobre os 

conhecimentos do Windows 10: 

 

I. O Windows já tem designados os aplicativos 

padrões de e-mail, mapas, player de música, 

visualizador de fotos, player de vídeo e 

navegador Web. Os aplicativos padrões são 

gerenciados nas Configurações do 

Windows. 

II. No computador com Windows 10, o plano de 

energia Economia de Energia: este plano de 

energia prioriza a experiência do usuário em 

relação â conservação de energia. A tela tem 

mais brilho e os processos se desligam após 

um tempo ocioso maior.  

III. No Windows 10 para ligar a Lupa, o usuário 

poderá utilizar o atalho Windows+Sinal de 

Adição. 

 

(A) Apenas o item II é falso. 

(B) Apenas o item III é falso. 

(C) Os itens II e III são falsos. 

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

INFORMÁTICA                                      

QUESTÕES DE 21 A 25 
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25) Assinale a alternativa que corresponde ao 

atalho Inserir Hiperlink no MS WORD 2013: 

 

(A) CTRL+I 

(B) CTRL+K 

(C) CTRL+H 

(D) CTRL+U 

 

 

 

 

 

 
 

26) Que nome se dá ao instrumento por meio do 

qual a autoridade municipal apura a violação 

das disposições do Código de Postura do 

município de Altos? 

 

(A) Notificação. 

(B) Auto de Infração. 

(C) Embargo. 

(D) Intimação. 

 

27) São formas de provimento de cargo público 

no município de Altos, exceto: 

 

(A) Nomeação. 

(B) Readaptação. 

(C) Exoneração. 

(D) Reversão. 

 

28) Para efeitos do IPTU - Imposto Predial 

Territorial Urbano, assinale a alternativa que 

se constitui um requisito mínimo para que 

uma propriedade esteja localizada em zona 

urbana do município de Altos: 

 

(A) Apenas a existência de meio fio ou 

calçamento, com canalização de águas 

pluviais. 

(B) Somente o abastecimento de água. 

(C) Exclusivamente, a existência de escola ou 

posto de saúde, a uma distância de três 

quilômetros do imóvel considerado. 

(D) A existência de sistema de esgotos sanitários 

e rede pública de iluminação, com ou sem 

posteamento para distribuição domiciliar. 

 

29) Sobre a estabilidade do Profissional do 

Magistério no município de Altos, não é 

correto afirmar que: 

 

(A) Como condição para a aquisição de 

estabilidade, não é obrigatória a avaliação de 

desempenho. 

(B) Habilitado exclusivamente por concurso 

público para cargo efetivo, o Profissional do 

Magistério adquirirá estabilidade ao 

completar o prazo de três anos de efetivo 

exercício. 

(C) O servidor Profissional do Magistério só 

perderá o cargo em virtude de sentença 

judicial transitada em julgado ou de processo 

administrativo disciplinar no qual lhe seja 

segurada ampla defesa. 

(D) Estabilidade do Profissional do Magistério é 

a garantia constitucional que enseja a 

permanência do concursado nomeado para o 

cargo de provimento efetivo, depois de 

cumprido o período compreendido para 

realização do estágio probatório. 

 

30) Assinale abaixo o fator que não é observado 

na avaliação de aptidão e capacidade do 

servidor nomeado no município de Altos, 

durante o estágio probatório: 

 

(A) Assiduidade. 

(B) Disciplina. 

(C) Empatia. 

(D) Capacidade de iniciativa. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS                                      

QUESTÕES DE 26 A 30 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 
 

 CARGO: 143 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO                                                                                             Página 11 / 18 
 

 

 

 

31) A Intervenção da União nos Estados é ato 

excepcional previsto na Constituição Federal 

de 1988, e se justifica em razão de requisitos 

previstos na Carta Magna, exceto: 

 

(A) Quando for necessário para repelir invasão 

estrangeira ou de uma unidade da Federação 

em outra. 

(B) Para garantir o livre exercício de qualquer 

dos Poderes nas unidades da Federação. 

(C) Quando não tiver sido aplicado o mínimo 

exigido da receita municipal na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; 

(D) O ente Federativo deixar de entregar aos 

Municípios receitas tributárias fixadas na 

Constituição, dentro dos prazos estabelecidos 

em lei. 

 

32) Acerca do Controle de Constitucionalidade 

das normas, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) O Conselho Nacional de Justiça, órgão do 

Poder Judiciário, tem dentro de suas 

atribuições o exercício do controle abstrato 

de constitucionalidade das normas. 

(B) A posterior sanção do projeto de Lei pelo 

Chefe do Executivo não supre o vício de 

iniciativa do Presidente da República no 

âmbito processo Legislativo. 

(C) Quando inobservado o devido processo 

legislativo constitucional é cabível a 

impetração de mandado de segurança por 

parlamentar, o qual perderá o objeto caso o 

parlamentar perda o mandado após a 

impetração. 

(D) É possível a cumulação de pedidos em Ação 

Direta de Inconstitucionalidade. 

 

 

 

 

 

 

33) O Tribunal de Contas da União, integrado por 

nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, 

quadro próprio de pessoal e jurisdição em 

todo o território nacional. Com base no que 

dispõe a Constituição Federal sobre este 

órgão, assinale o item correto: 

 

(A) Cabe ao Senado Federal a escolha de dois 

terços dos Ministros do Tribunal de Constas 

da União. 

(B) É atribuição do Tribunal de Contas da União 

fiscalizar as contas nacionais das empresas 

supranacionais de cujo capital social a União 

participe. 

(C) Os Ministros do Tribunal de Contas da União 

serão nomeados dentre brasileiros natos que 

satisfaçam certos requisitos, dentre eles, ter 

mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 

cinco anos de idade. 

(D) Os Ministros do Tribunal de Contas da União 

terão as mesmas garantias, prerrogativas, 

impedimentos e vencimentos dos Ministros 

do Superior Tribunal de Justiça, sendo 

julgados por esta corte no caso de 

cometimento de crimes comuns. 

 

34) Sobre os direitos e garantias fundamentais, 

assinale a alternativa verdadeira: 

 

(A) Os direitos e garantias fundamentais 

previstos na Constituição, em razão de suas 

características e peculiaridades, apenas 

podem ser exercidos por pessoas físicas. 

(B) Eficácia diagonal dos direitos fundamentais 

se refere à aplicação dos direitos 

fundamentais às relações em que há um 

desequilíbrio ou desnível fático-jurídico 

entre os particulares envolvidos. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 31 A 60 
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(C) Segundo a teoria Absoluta dos Direitos 

Fundamentais o conteúdo essencial destes 

direitos, chamado de núcleo duro, é passível 

de alteração pelo legislador 

infraconstitucional. 

(D) O postulado da proporcionalidade, expresso 

na Constituição de 1988, se apresenta como 

um meio para a análise da 

constitucionalidade de uma medida restritiva. 

 

35) Tomando como fundamento o princípio da 

moralidade administrativa, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Segundo a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, não incide em caso de 

nepotismo se a pessoa nomeada possui um 

parente no órgão, mas sem influencia 

hierárquica sobre a nomeação. 

(B) A Norma que impede nepotismo no serviço 

público, visando a proteção à moralidade 

administrativa, alcança servidores de 

provimento efetivo. 

(C) Em razão da hierarquia entre Lei e Súmula, é 

constitucional lei estadual que excepciona a 

vedação da prática do nepotismo, permitindo 

que sejam nomeados para cargos em 

comissão ou funções gratificadas de até dois 

parentes das autoridades estaduais, além do 

cônjuge do Governador. 

(D) Por se tratar de um princípio com conceito 

jurídico determinado, normalmente a 

jurisprudência não aplica à violação da 

moralidade como vício de legalidade da 

atuação administrativa. 

 

36) O Poder de Polícia é uma forma da 

Administração Pública, na busca do bem-

estar da sociedade, restringir liberdades e 

garantias fundamentais. No que tange ao 

Poder de Polícia, marque a assertiva correta: 

 

 

 

(A) O atributo da autoexecutoriedade retira da 

Administração Pública a possibilidade de 

valer-se de decisão judicial que lhe assegure 

a providência fática que almeja. 

(B) O Poder de Polícia, decorrente da supremacia 

geral da Administração Pública, aplica-se aos 

particulares, necessitando, todavia, a 

demonstração de vínculo de natureza especial 

destes para com a Administração Pública. 

(C) A Legislação de cada ente deverá prever o 

prazo prescricional da sanção de polícia, 

sendo que, se não houver lei estadual ou 

municipal prevendo o prazo prescricional da 

sanção, este será de cinco anos. 

(D) Em razão do pacto existente entre os entes 

que compõem a Federação Brasileira, o 

IBAMA – Autarquia Federal – é impedido de 

exercer seu poder de polícia administrativa 

quando o bem sujeito à fiscalização esteja 

situado em área cuja competência para o 

licenciamento seja do Município. 

 

37) Acerca da organização administrativa, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) É aplicável o regime dos precatórios às 

sociedades de economia mista prestadoras de 

serviço público próprio do Estado e de 

natureza não concorrencial. 

(B) Não detém legitimidade ativa para a tutela em 

juízo de direitos e interesses das pessoas 

jurídicas de direito público Associação de 

Municípios e Prefeitos legalmente 

constituída. 

(C) Se reveste de constitucionalidade lei estadual 

que condiciona a nomeação dos dirigentes de 

Autarquias a prévia aprovação da Assembleia 

Legislativa. 

(D) É constitucional a lei estadual que estabelece 

que os dirigentes de agência reguladora 

somente poderão ser destituídos de seus 

cargos por decisão exclusiva da Assembleia 

Legislativa. 
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38) Acerca do tema licitações e contratos 

administrativos, analise as alternativas e 

assinale o item correto: 

 

(A) A União detém competência para legislar 

sobre as normas gerais de licitação. Dessa 

forma, é inconstitucional lei municipal que 

proíba os agentes políticos do município (e 

seus parentes) de manterem contrato com o 

Poder Público local. 

(B) A Lei de Licitações não exige para a 

realização da licitação que haja imediata 

disponibilidade financeira, mas apenas a 

previsão dos recursos na Lei orçamentária. 

(C) Se um servidor público for sócio ou 

funcionário de uma empresa, ela poderá 

participar de licitações realizadas pelo órgão 

ou entidade ao qual estiver vinculado este 

servidor público, deste que o servidor esteja 

licenciado. 

(D) É nulo o processo Licitatório na hipótese em 

que, a despeito de recurso administrativo ter 

sido julgado por autoridade incompetente, 

tenha havido a posterior homologação de 

todo o certame pela autoridade competente. 

 

39) A competência tributária é indelegável, salvo 

atribuição das funções de arrecadar ou 

fiscalizar tributos, ou de executar leis, 

serviços, atos ou decisões administrativas em 

matéria tributária, conferida por uma pessoa 

jurídica de direito público a outra, nos termos 

da Constituição. Acerca da competência 

tributária, assinale a alternativa incorreta: 

(A) A atribuição da competência tributária 

compreende as garantias e os privilégios 

processuais que competem à pessoa jurídica 

de direito público que a conferir. 

(B) A atribuição pode ser revogada, a qualquer 

tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de 

direito público que a tenha conferido. 

(C) Não constitui delegação de competência o 

cometimento, a pessoas de direito privado, do 

encargo ou da função de arrecadar tributos. 

(D) O não-exercício da competência tributária a 

defere a pessoa jurídica de direito público 

diversa daquela a que a Constituição a tenha 

atribuído. 
 

40) No que tange aos princípios relativos ao 

Direito Tributário, marque a alternativa 

correta: 
 

(A) Obedecendo ao princípio da anterioridade, 

nos casos em que a majoração de alíquota 

tenha sido estabelecida somente na lei de 

conversão, o termo inicial da contagem é a 

data da conversão da medida provisória em 

lei. 

(B) Norma legal que altera o prazo de 

recolhimento da obrigação tributária também 

se sujeita ao princípio da anterioridade. 

(C) OS Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, mediante Lei Específica, podem 

estabelecer diferença tributária entre bens e 

serviços, de qualquer natureza, em razão de 

sua procedência ou destino. 

(D) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios instituir impostos 

sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos 

outros, não sendo tal vedação extensiva às 

autarquias e às fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, no que se refere 

ao patrimônio, à renda e aos serviços, 

vinculados a suas finalidades essenciais ou às 

delas decorrentes. 
 

41) Os tributos são gênero, divididos em 

espécies, tais como impostos, taxas etc. 

Tomando como base as espécies tributárias, 

assinale a alternativa verdadeira: 
 

(A) O serviço de iluminação pública não pode ser 

remunerado mediante taxa. 

(B) A instituição de contribuição de melhoria 

depende de lei prévia e específica, bem como 

da ocorrência de efetiva valorização 

imobiliária em razão da obra pública, 

cabendo ao contribuinte o ônus de realizar a 

prova respectiva. 
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(C) O ente tributante ao verificar a divisão de 

determinado imóvel, já existente, em diversas 

em unidades autônomas, para proceder às 

novas inscrições de IPTU, deve aguardar o 

registro das novas unidades no cartório de 

imóveis a fim de obterem a respectiva 

matrícula. 

(D) É inconstitucional a incidência de imposto de 

renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de 

férias gozadas em razão do caráter 

indenizatório desta verba. 

 

42) Estabelece o art. 2º da lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro:  Art. 2º Não se 

destinando à vigência temporária, a lei terá 

vigor até que outra a modifique ou revogue. 

Com base na legislação vigente, assinale a 

alternativa correta: 

 

I. 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. 

II. A lei nova, que estabeleça disposições gerais 

ou especiais a par das já existentes, não 

revoga nem modifica a lei anterior. 

III. Salvo disposição em contrário, a lei revogada 

não se restaura por ter a lei revogadora 

perdido a vigência. 

 

(A) Somente o Item I está correto. 

(B) Os itens II e III estão corretos. 

(C) O Item I está errado. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

43) Acerca dos direitos da personalidade, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) O nome, apesar de via de regra ser imutável, 

pode ser alterado mediante requerimento no 

momento da habilitação do casamento, ou 

posteriormente a esse, através da via 

administrativa. 

(B) Para a publicação de uma biografia não é 

imprescindível a autorização prévia da 

pessoa biografada, das demais pessoas 

retratadas, nem de seus familiares, pois tal ato 

configuraria forma de censura, ato proibido 

no ordenamento jurídico pátrio. 

(C) O exercício dos direitos da personalidade 

pode ser objeto de disposição voluntária, 

ainda que de maneira permanente ou geral, 

sendo necessária apenas a prévia autorização 

do titular. 

(D) Depende de comprovação de eventual 

prejuízo a indenização pela publicação não 

autorizada da imagem de pessoa com fins 

econômicos ou empresariais. 

 

44) No que tange às pessoas jurídicas, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) O encerramento das atividades ou dissolução 

da sociedade, ainda que irregulares, é causa, 

por si só, para a desconsideração da 

personalidade jurídica prevista no Código 

Civil. 

(B) O juiz pode determinar, de forma incidental 

nos autos da execução singular ou coletiva, a 

desconsideração da personalidade jurídica 

(C) Em razão de dispositivo legal específico, é 

vedada a chamada desconsideração inversa 

da personalidade jurídica. 

(D) Se os bens da associação não lhe cobrirem as 

dívidas, respondem os associados pelo saldo, 

na proporção em que participem das perdas 

sociais, salvo cláusula de responsabilidade 

solidária. 

 

45) Em relação ao tema prescrição e decadência, 

analise as alternativas e assinale o item 

correto: 

 

I. Quando a ação se originar de fato que deva 

ser apurado no juízo criminal, não correrá a 

prescrição antes da respectiva sentença 

definitiva. 
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II. Suspensa a prescrição em favor de um dos 

credores solidários, aproveitam os outros 

mesmo se obrigação for divisível. 

III. Se a decadência for convencional, a parte a 

quem aproveita pode alegá-la em qualquer 

grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir 

a alegação. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas o item I está correto. 

(C) Apenas o item II está correto. 

(D) Todos os itens estão incorretos. 

 

46) “O processo começa por iniciativa da parte e 

se desenvolve por impulso oficial, salvo as 

exceções previstas em lei”. A afirmação 

contida no art. 2º do Novo Código de 

Processo Civil informa o princípio: 

 

(A) Da inércia da Jurisdição. 

(B) Do Juiz Natural. 

(C) Do Acesso à Justiça 

(D) Da Ampla Defesa. 

 

47) No que tange às provas no Processo Civil, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Em razão da independência das instâncias, é 

vedada a utilização de provas colhidas no 

processo criminal como fundamentação para 

condenar o réu à reparação do dano no juízo 

cível. 

(B) O Juiz poderá admitir a utilização de prova 

produzida em outro processo atribuindo-lhe o 

valor que considerar adequado observado o 

contraditório. 

(C) Viola os princípios da inércia e da 

imparcialidade o ato do juiz que, de ofício, 

determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito. 

(D) A parte pode deixar para arguir a suspeição 

de perito apenas após a apresentação de laudo 

pericial que lhe foi desfavorável. 

 

48) Considerando as disposições do Novo CPC 

acerca da intervenção de terceiros, assinale a 

alternativa verdadeira: 

 

(A) A assistência será admitida em qualquer 

procedimento e em todos os graus de 

jurisdição. 

(B) Em razão da economia processual, o direito 

regressivo não poderá ser exercido por ação 

autônoma quando a denunciação da lide for 

indeferida, deixar de ser promovida ou não 

for permitida. 

(C) A citação daqueles que devam figurar em 

litisconsórcio passivo será requerida pelo réu 

na contestação ou será feita de ofício pelo 

juiz. 

(D) Em razão do princípio da inércia da 

jurisdição, o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica será instaurado 

somente quando houver pedido da parte. 

 

49) Com fundamento nas disposições trazidas no 

Novo CPC, analise as alternativas abaixo e 

assinale o item correto. 

 

(A) Depois que tiver sido oferecida a contestação, 

o autor apenas poderá desistir da ação se 

houver o consentimento do réu. 

(B) Quanto a justiça gratuita, não é necessário 

que a pessoa física junte prova de que é 

necessitada, sendo suficiente a mera 

afirmação. 

(C) O juiz poderá conceder de oficio o benefício 

da assistência judiciária gratuita. 

 

(A) Apenas o item I é correto. 

(B) Apenas os itens I e III são corretos. 

(C) Apenas os itens I e II são corretos. 

(D) Todos os itens são corretos. 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 
 

 CARGO: 143 – PROCURADOR DO MUNICÍPIO                                                                                             Página 16 / 18 
 

50) Analise as alternativas e marque o item que 

contém a resposta correta: 

 

I. A contribuição confederativa de que trata o 

artigo 8º, IV, da Constituição Federal é 

exigível a todos os trabalhadores e não 

apenas dos filiados ao sindicato respectivo. 

II. O acordo coletivo de trabalho é considerado 

fonte heterônoma do Direito do Trabalho. 

III. Caso reconhecida a ilicitude do trabalho, este 

não produz nenhum efeito na órbita do direito 

do Trabalho. 

 

(A) Apenas o Item I está correto. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item III está correto. 

(D) Todos os itens estão incorretos. 

 

51) No que concerne ao tema Contrato de 

Trabalho, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Para fins de contratação, o empregador não 

exigirá do candidato a emprego comprovação 

de experiência prévia por tempo superior a 6 

(seis) meses no mesmo tipo de atividade. 

(B) A contratação do autônomo, cumpridas por 

este todas as formalidades legais, com 

exclusividade e de forma contínua, não afasta 

a qualidade de empregado definida na CLT. 

(C) O contrato de experiência não poderá exceder 

de 120 (cento e vinte) dias. 

(D) A duração do trabalho do aprendiz não 

excederá de quatro horas diárias, sendo 

vedadas a prorrogação e a compensação de 

jornada. 

 

52) Ainda no que tange ao tema Contratos de 

Trabalho, assinale a alternativa correta: 

 

(A) contrato de trabalho por prazo determinado 

não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) 

anos, salvo se houver acordo entre às partes e 

inexistência de prejuízo ao trabalhador. 

(B) O contrato de experiência poderá ser 

prorrogado. 

(C) Por ser um ato solene, o contrato de trabalho 

deve ser sempre escrito. 

(D) O trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

para menores de dezoito anos é espécie de 

contrato de trabalho ilícito. 

 

53) Segundo a jurisprudência dominante, 

somente se aplica o princípio da 

insignificância se estiverem presentes os 

seguintes requisitos, exceto: 

 

(A) Mínima ofensividade da conduta. 

(B) Inexigibilidade de conduta diversa. 

(C) Nenhuma periculosidade social da ação. 

(D) Inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

 

54) Acerca da aplicação da Lei Penal, analise as 

alternativas e assinale o item correto: 

 

(A) Quanto ao lugar do crime, nos crimes dolosos 

contra a vida, quando plurilocais (crimes de 

espaço mínimo), a jurisprudência consagra a 

teoria da atividade. 

(B) No que tange ao tempo do crime, a teoria da 

atividade só tem relevância para os crimes 

formais e de mera conduta. 

(C) Na norma penal própria a lei penal é 

complementada por outra lei. 

(D) Para a configuração da abolitio criminis basta 

a revogação formal do tipo penal. 

 

55) Exigir, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, 

vantagem indevida configura o crime de: 

 

(A) Excesso de exação. 

(B) Corrupção passiva. 

(C) Concussão. 

(D) Condescendência criminosa 
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56) No que tange à culpabilidade e suas causas 

excludentes, assinale a alternativa correta: 

 

(A) O Código Penal e a Constituição Federal 

adotam o sistema biológico para os menores 

de dezoito anos, para os quais existe uma 

presunção absoluta de inimputabilidade, não 

se admitindo prova em sentido contrário. 

(B) O doente mental que pratica fato típico e 

ilícito durante intervalo de lucidez será 

tratado pelo Direito Penal como inimputável. 

(C) A perícia médica não é o único meio capaz de 

afastar a imputabilidade penal do maior de 

dezoito anos de idade, admitindo-se a 

interdição civil também como meio capaz de 

afastar a presunção de imputabilidade. 

(D) A instauração do incidente de insanidade 

mental ocasiona a suspensão do prazo 

prescricional. 

 

57) No que tange ao Inquérito Policial, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) É constitucional lei estadual que preveja a 

tramitação direta do inquérito policial entre a 

Polícia Civil e o Ministério Público. 

(B) Havendo elementos suficientes nos autos, o 

Magistrado poderá requisitar o indiciamento 

pelo Delegado de Polícia em investigação 

criminal. 

(C) Segundo o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, investigação envolvendo 

autoridade com foro por prerrogativa de 

função no Tribunal de Justiça não precisa de 

prévia autorização judicial. 

(D) Todas as autoridades com foro por 

prerrogativa de função podem ser indiciadas. 

 

 

 

 

 

 

58) No que tange a ação penal, julgue os itens e 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em decorrência do princípio da 

instrumentalidade das formas, a procuração 

outorgada pelo querelante ao seu advogado 

para o ajuizamento de queixa-crime não 

necessita apresentar poderes especiais. 

(B) Para a apresentação da Queixa Crime, por se 

tratar de crimes de menor potencial ofensivo, 

é necessária a prévia instauração de Termo 

Circunstanciado de Ocorrência pela Polícia 

Civil. 

(C) Não oferecida a queixa-crime contra todos os 

supostos autores ou partícipes da prática 

delituosa, há afronta ao princípio da 

indivisibilidade da ação penal. 

(D) O MP ao não denunciar todos os envolvidos 

no fato tido por delituoso, aplica o 

arquivamento implícito, o qual atinge quem 

não foi denunciado. 

 

59) Analise os itens e assinale a alternativa 

correta: 

 

I. O fato de o delito ter sido cometido por 

brasileiro no exterior, por si só, não atrai a 

competência da justiça federal. 

II. A competência para processar e julgar o 

crime de uso de documento falso é firmada 

em razão da entidade ou órgão expedidor do 

documento público. 

III. O mandado de segurança é meio hábil para a 

vítima evitar o arquivamento de Inquérito 

Policial. 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 
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60) No que tange à responsabilidade penal do 

Prefeito, marque a alternativa correta: 

 

(A) Os crimes de responsabilidade praticados por 

Prefeitos, previstos no Decreto 201/67, são 

próprios e não admitem participação. 

(B) Tanto a ação penal quanto a ação de 

improbidade em desfavor de Prefeitos 

tramitam no Tribunal de Justiça em razão do 

foro por prerrogativa de função. 

(C) A investigação criminal contra Prefeito que 

não seja registrada e distribuída no Tribunal 

competente tem como consequência a 

invalidade dos elementos probatórios 

colhidos contra o detentor da prerrogativa. 

(D) É vedado o indiciamento de Prefeito pelo 

Delegado de Polícia Civil. 

 
 


