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Confira os dados de sua prova e relate ao Fiscal de Prova, caso encontre 

qualquer divergência, antes de começar a responder. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ZIKA DO BEM: VÍRUS PODE AJUDAR A COMBATER 
TUMOR CEREBRAL 

O Zika pode induzir que células cancerígenas 
metabolizem digoxina, uma possível molécula-
chave capaz de eliminar os fatores da doença. 

Uma nova descoberta feita por pesquisadores da 
Faculdade de Ciência Farmacêuticas da Universidade 
Estadual de Campinas (FCF-Unicamp) averiguou que o vírus 
Zika, agente infeccioso causador da microcefalia, pode ser 
uma alternativa para tratar glioblastoma, o tipo mais comum 
e agressivo de tumor cerebral. 

Em 2016, a microcefalia repercutiu como um dos 
maiores riscos para gestantes no Brasil. A doença acometia 
os bebês recém-nascidos cujas mães tivessem sido 
infectadas pelo Zika, vírus que ataca as células que darão 
origem ao córtex cerebral do feto, dificultando o crescimento 
natural da região da cabeça do bebê. 

Observando que o vírus era capaz de destruir e 
alterar células do cérebro, os pesquisadores decidiram testar 
qual seria o efeito desse mesmo agente infeccioso em 
células de tumor cerebral. Assim, eles decidiram induzir uma 
infecção do Zika em células humanas de glioblastoma 
maligno. Os cientistas então coletaram imagens 
microscópicas 24 horas e 48 horas das células após o 
acontecimento. 

Nas primeiras 24 horas, as células de glioblastoma 
apresentaram alterações metabólicas leves, tornando-se 
redondas, inchadas e formando sincícios (células 
multinucleadas). Passadas outras 24 horas, as mudanças 
foram ainda maiores: mais células mostraram-se redondas, 
inchadas, com mais sincícios e com perda pronunciada de 
integridade celular, o que é um prenúncio de morte celular. 
Ou seja, após 48 horas da infecção, a morfologia das células 
estava alterada quase que totalmente. 

Para entender o fator responsável por alterar a 
morfologia das células, os pesquisadores brasileiros se 
dedicaram a analisar os principais compostos produzidos 
durante a infecção. A partir de técnicas de espectrometria 
de massa e ionização por dessorção a laser, eles 
descobriram que as células cerebrais tinham produzido 
glicosídeos cardíacos, especialmente a digoxina. 

Em trabalhos realizados no exterior, a digoxina 
aparece associada a uma diminuição da taxa de 
multiplicação e como fator de morte de células de câncer de 
melanoma, de mama e de neuroblastoma. 

Com esse resultado, os cientistas averiguaram que o 
Zika pode induzir as células de glioblastoma a 
metabolizarem digoxina, a qual talvez seja a molécula-chave 
capaz de eliminar os fatores cancerígenos. 

Essa descoberta fez com que o grupo afirmasse que 
o Zika, quando geneticamente modificado — ou seja, 
eliminados seus fatores de infecção e contendo apenas suas 
partículas virais capazes de sintetizar digoxina — pode se 
tornar uma alternativa ao tratamento do câncer cerebral. 

Texto adaptado de Redação Galileu. Disponível em: 
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/01/zika-do-bem-virus-pode-ajudar-

combater-tumor-cerebral.html 

Utilize o texto acima para responder as questões 1 e 2: 

1. Após a leitura do texto é possível depreender, 
exceto: 

A. O vírus Zika, agente infeccioso causador da 
microcefalia, pode ser uma alternativa para tratar 
glioblastoma, o tipo mais comum e agressivo de tumor 
cerebral. 

B. O Zika, vírus que ataca as células que darão origem ao 
córtex cerebral do feto, causando a microcefalia em 
bebês, repercutiu como um dos maiores riscos para 
gestantes no Brasil em 2016. 

C. Através de estudos realizados no exterior, comprovou-
se que o vírus Zika pode induzir que células 
cancerígenas metabolizem digoxina, o que pode 
ajudar a combater tumores cerebrais. 

D. O vírus Zika, somente quando geneticamente 
modificado, pode se tornar uma alternativa ao 
tratamento do câncer cerebral.  

 
2. Segundo o texto, o vírus Zika pode se tornar 

uma alternativa de tratamento para o câncer 
cerebral por: 

A. Sintetizar em grandes quantidades uma substancia 
chamada glioblastoma, considerada a molécula-chave 
capaz de eliminar os fatores da doença. 

B. Induzir as células de glioblastoma a metabolizarem 
digoxina, uma possível molécula-chave capaz de 
eliminar os fatores cancerígenos. 

C. Ser o principal agente infeccioso causador da 
microcefalia, doença que se for transmitida aos 
pacientes com câncer cerebral, pode ser uma 
ferramenta para a cura. 

D. Já ser utilizado como tratamento na morte de células 
de câncer de melanoma, de mama e de 
neuroblastoma. 
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3. As palavras não apresentam apenas um 
significado objetivo e literal, mas sim uma 
variedade de significados, mediante o contexto 
em que ocorrem e as vivências e conhecimentos 
das pessoas que as utilizam. Assim 
considerando a frase apresentada no texto: “... 
após 48 horas da infecção, a morfologia das 
células estava alterada quase que totalmente”. 
Analise a palavra em destaque e identifique 
entre as assertivas abaixo, dentre os termos que 
podem ser identificados como sinônimos 
(significados análogos) relacionados a ela, a 
alternativa correta: 

A. Morfologia no texto tem o mesmo sentido que 
estrutura. 

B. Morfologia no texto tem o mesmo sentido que 
intermitente. 

C. Morfologia no texto tem o mesmo sentido que 
permanente, contínuo. 

D. Morfologia no texto tem o mesmo sentido que 
contingente, acidental. 

 
4. O uso de uma língua com frequência origina 

erros e dúvidas, que ocorrem por diversos 
motivos: troca de letras, pontuação, 
acentuação, regência, etc. Assim, considerando 
as regras do Acordo Ortográfico vigentes no 
Brasil, analise as assertivas abaixo, indicando 
em qual das alternativas, todas as normas foram 
corretamente utilizadas: 

A. O mau da sociedade são a corupção e os políticos sem 
carater. 

B. Em Brasília todos são mau: Mal administradores, maus 
funcionários, mal gestores. 

C. Não perca seu tempo tentando intender: Com tudo 
não perda a esperança! 

D. Se eu vir o resultado, poderei acreditar: Afinal o 
candidato estudou muito a fim de conseguir a 
aprovação.   

 
5. Uma grande maioria de pessoas apresenta 

dificuldade na identificação de palavras com 
hiato porque hiatos são frequentemente 
confundidos com ditongos crescentes. Assim, 
nas assertivas abaixo identifique qual 
alternativa apresenta o encontro de duas vogais 
numa palavra, sem que estas estejam na mesma 
sílaba, mas sim em sílabas diferentes: 

A. Serie. 
B. Enjoo. 
C. Noite. 
D. Caixa. 

MATEMÁTICA 

Para todas as questões de matemática considere 4 casas 
após a vírgula para o respectivo cálculo, quando este for 
necessário: 

6. Qual o valor de X na equação abaixo: 

� �
6² � √324

3
 

A. 15 
B. 16 
C. 17 
D. 18 

 

7. Indique a assertiva que representa 1/3 (um 
terço) da média dos números abaixo: 

15  |  19  |  22  |  26  |  29  |  33 
A. 45 
B. 48 
C. 51 
D. 55 

 
8. Sabendo que o círculo abaixo tem diâmetro de 

40 cm, qual é a área aproximada 
correspondente à parte destacada na figura 
abaixo: 

 
A. 498,38 cm² 
B. 500,88 cm² 
C. 502,64 cm² 
D. 505,12 cm² 

 

9. Sabendo que o botijão de gás custava R$ 60,00 
em agosto de 2017 e este sofreu um reajuste de 
15% em setembro de 2017 e um novo reajuste 
de 10% em dezembro de 2017. Agora no início 
de fevereiro de 2018 foi anunciado uma redução 
de 10% em seu valor. Considerando este 
histórico, qual é o valor atual do botijão de gás? 

A. R$ 67,00 
B. R$ 68,31 
C. R$ 69,00 
D. R$ 70,35 

 

10. Indique nas assertivas abaixo, aquela em que ao 
dividirmos por 4, temos como resultado um 
número primo: 

A. 92 
B. 96 
C. 100 
D. 104 

INFORMÁTICA BÁSICA 

11. Considerando a versão 2016 do Microsoft Word, 
na configuração padrão Português Brasil, qual é 
a função do botão representado pela figura 
abaixo: 

 
A. Ordem alfabética do texto selecionado. 
B. Verificar ortografia e gramática. 
C. Iniciar lista alfabética. 
D. Inserir índice automático. 

 

12. Em termos gerais, nos aplicativos Windows, 
qual é a função da combinação de teclas:  

Alt + F4 
A. Iniciar a ajuda aos aplicativos. 
B. Minimizar as janelas abertas. 
C. Fechar o aplicativo. 
D. Ampliar a visualização do aplicativo (tela cheia). 
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13. Ainda considerando o Microsoft Word, na sua 
versão 2016, configuração padrão Português 
Brasil, qual é a melhor descrição para a função 
do “Pincel de Formatação”: 

A. Tem a função de colorir partes específicas de imagens 
eventualmente utilizadas no texto do Word. 

B. Tem por função transformar o que é selecionado em 
figura, impedindo desta forma a sua edição. 

C. Tem por função inserir atalhos para figuras, páginas 
de internet ou ainda partes específicas dentro do 
texto. 

D. Tem como função aplicar a aparência de um texto 
selecionado em outro conteúdo no documento. 

 
14. Dos navegadores de internet abaixo listados, 

indique aquele que é considerado o navegador 
padrão do Windows 10, sendo desenvolvido pela 
Microsoft: 

A. Edge. 
B. Chrome. 
C. Firefox. 
D. Ópera. 

 
15. Considerando o Microsoft Excel, na sua versão 

2016, configuração padrão Português Brasil, 
indique qual das opções abaixo devo utilizar na 
célula em destaque, para obter a soma dos 
valores expostos nas células A1, B1, C1 e D1: 

 
A. =SOMA(A1:D1) 
B. =SOMAR(A1:D1) 
C. =SOMA(A1-D1) 
D. =SOMAR(A1-D1) 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

16. Recentemente o presidente Michel Temer 
discursou no Fórum Econômico Mundial, onde 
anualmente são tratadas sérias discussões 
sobre economia e política internacional, que se 
apresentam resumidas no relatório Riscos 
Globais em 2018, onde são mencionados 
conflitos locais, terremotos, altas e baixas nos 
preços da energia e bolhas nos mercados, que 
poderiam afetar o bem-estar da população 
mundial. O evento ocorreu: 

A. Em Santiago, no Chile. 
B. Em Pequim, na China. 
C. Em Davos, na Suíça. 
D. Em Berlim, na Alemanha. 

 
17. Em evidência na mídia nacional, nas últimas 

semanas, causando enormes filas nos postos de 
saúde para a vacinação, principalmente da 
região sudeste do Brasil, é transmitida por 
mosquitos, em áreas urbanas ou silvestres. 
Estamos falando: 

A. Da Febre Amarela. 
B. Da Dengue. 
C. Do Zika Vírus. 
D. Da Doença de Chagas. 

 
 

18. Há poucos dias, por unanimidade, o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi 
condenado em segunda instância, a 12 anos e 
um mês de prisão, por supostos crimes 
cometidos em sua gestão. Qual foi o órgão 
responsável por este julgamento? 

A. STJ 
B. STF 
C. TSE 
D. TRF4 

 

19. Em 2018 será realizada a Copa do Mundo de 
Futebol, organizado pela FIFA. Qual será o país 
sede? 

A. Rússia. 
B. Itália. 
C. Alemanha. 
D. França. 

 

20. A Lei Orgânica do Município de Lagoa 
Vermelha/RS estabelece que: 

I. As taxas instituídas poderão ter base de cálculo ou 
fato gerador idênticos aos que correspondam a 
imposto, ou ser calculadas em função do capital 
de pessoas jurídicas ou de empresas em nome 
individual. 

II. As ações e serviços públicos municipais de saúde 
constituem-se em um sistema único, no âmbito do 
município, e podem integrar uma rede 
regionalizada e hierarquizada. 

III. O saneamento básico, considerado como atividade 
preventiva das ações de saúde, é serviço público 
essencial e poderá ser prestado diretamente por 
terceiros, mediante concessão ou permissão, na 
forma da lei. 

Apenas está correto o que se afirma em: 
A. I e II. 
B. II e III. 
C. I e III. 
D. I, II e III. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. De acordo com o Estatuto do Servidor Público 
Municipal do município de Lagoa Vermelha – RS, 
instituído pela Lei Municipal Nº 3974 de 1993, 
são requisitos básicos para o ingresso no serviço 
público municipal, exceto: 

A. Ser brasileiro e ter idade mínima de 21 (vinte e um) 
anos. 

B. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
C. Ter atendido às condições prescritas em lei para o 

cargo. 
D. Gozar de boa saúde física e mental, comprovada 

mediante exame médico. 
 

22. Segundo o que estabelece o artigo 3º do 
Estatuto do Servidor Público Municipal do 
município de Lagoa Vermelha – RS, instituído 
pela Lei Municipal Nº 3974 de 1993, Cargo 
Público é: 

A. A investidura de pessoa legalmente aprovada em 
concurso público de provas e títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargos em comissões, declarados em 
lei de livre nomeação e exoneração. 
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B. O desempenho das atribuições do cargo pelo servidor, 
sendo instituído por lei para atender a encargos de 
direção, chefia ou assessoramento, observados os 
requisitos para o exercício. 

C. O criado em lei, em número certo, com denominação 
própria, remuneração pelos cofres municipais, ao qual 
corresponde um conjunto de atribuições e 
responsabilidades cometidas a servidor público. 

D. A aceitação expressa das atribuições, deveres e 
responsabilidades inerentes a função, assumidas com 
o compromisso de bem servir, formalizada com a 
assinatura de termo pela autoridade competente e 
pelo compromissando. 

 
23. Considerando o que estabelece o Artigo 8º do 

Estatuto do Servidor Público Municipal do 
município de Lagoa Vermelha – RS, instituído 
pela Lei Municipal Nº 3974 de 1993, são formas 
de provimento de cargo público, exceto: 

A. Nomeação e readaptação. 
B. Indicação e Eleição. 
C. Reversão e aproveitamento. 
D. Reintegração, recondução e promoção. 

 
24. Considerando ainda as formas de provimento de 

cargos públicos estabelecidas no Estatuto do 
Servidor Público Municipal do município de 
Lagoa Vermelha – RS, instituído pela Lei 
Municipal Nº 3974 de 1993, analise o que se 
afirma abaixo: 

I. Recondução é a investidura do servidor em cargo 
de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental, verificada em 
inspeção médica. 

II. Reversão é o retorno do servidor aposentado por 
invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os 
motivos determinantes da aposentadoria. 

III. Readaptação é a investidura do servidor estável no 
cargo anteriormente ocupado, quando invalidada 
a sua demissão por decisão judicial, com 
ressarcimento de todas as vantagens. 

Assinale a alternativa correta: 
A. Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
B. Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C. Somente a afirmativa II está correta. 
D. As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
25. Conforme expresso no Estatuto do Servidor 

Público Municipal do município de Lagoa 
Vermelha – RS, instituído pela Lei Municipal Nº 
3974 de 1993 ao Servidor Público é proibido: 

A. Levar ao conhecimento da autoridade superior as 
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 

B. Compelir outro servidor no sentido de filiação a 
associação profissional ou sindical, ou a partido 
político. 

C. Sugerir providências tendentes à melhoria ou 
aperfeiçoamento do serviço. 

D. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao 
cargo que ocupa, mesmo em situações de emergência 
e transitórias. 

 

26. O Congresso Nacional quando pela Emenda 
Constitucional n.º 45, de 2004, dispôs que para 
os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos, obtivessem o mesmo peso de 
equivalência das emendas constitucionais, 
deveriam passar pelo seguinte rito de 
aprovação: 

A. Aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros. 

B. Aprovação, em sessão conjunta, pelas duas Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por dois terços 
dos respectivos membros.  

C. Aprovação, em sessão conjunta do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros. 

D. Aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por dois terços dos respectivos membros. 

 
27. Avalie as opções abaixo em relação à 

competência sobre sua instituição: 

I. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis por 
ato inter vivos a título oneroso. 

II. Contribuição de interesse de categorias 
profissionais ou econômicas. 

III. Imposto sobre a propriedade territorial urbana. 

É correto afirmar que são de competência 
municipal apenas as opções: 

A. I. 
B. I e III. 
C. I e II. 
D. II e III. 

 
28. A extinção do crédito tributário, trata-se de 

instituto que põe fim a exigência tributária, 
conforme previsão do Art. 156 do Código 
Tributário Nacional. Neste sentido, avalie as 
assertivas abaixo e indique aquela que traz de 
maneira correta modalidades de extinção: 

A. A compensação, o pagamento, a remição, a transação, 
a prescrição e a decadência. 

B. A conversão de depósito em renda e a moratória. 
C. A decisão judicial passada em julgado e a decisão 

administrativa irreformável, assim entendida a 
definitiva na órbita administrativa, que não mais possa 
ser objeto de ação anulatória. 

D. Todas as opções estão corretas. 
 
 
29. Avalie as assertivas abaixo em relação à 

gratuidade (justiça gratuita) e assistência 
judiciária e indique a opção correta: 

A. A existência do direito a gratuidade judiciária, implica 
na perda do direito a assistência judiciária. 

B. Para ter direito a gratuidade de justiça basta a 
declaração do advogado na petição inicial. 

C. Os benefícios da assistência gratuita judiciária apenas 
podem ser requeridos pelo reclamante. 

D. A assistência judiciária é prestada unicamente aos 
trabalhadores pelo sindicato, desde que estes estejam 
desempregados ou recebam até dois salários mínimos. 

 
 



  

Estado do Rio Grande do Sul 
Município de Lagoa Vermelha 

Concurso Público n.º 01/2017 

Caderno de Provas 

PROVA 

01 
Página 5 de 6 

30. De acordo com a Lei Complementar Nº 
101/2000 que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências, através 
do seu Artigo 2º, inciso II: entende-se como 
_______________ a sociedade cuja maioria do 
capital social com direito a voto pertença, direta 
ou indiretamente, a ente da Federação. Indique 
qual das assertivas abaixo completa 
corretamente a lacuna apresentada no 
enunciado: 

A. empresa controlada. 
B. empresa estatal dependente. 
C. parte da Federação. 
D. administração direta. 

 
 
 
31. Analise as afirmativas abaixo com base nas 

normas constitucionais relativas aos princípios 
gerais do sistema tributário, às limitações do 
poder de tributar e à repartição das receitas 
tributárias: 

I. A instituição do imposto sobre transmissão causa 
mortis e/ou de doação cabe ao estado onde se 
situa o bem imóvel. 

II. As contribuições de melhoria, de competência 
exclusiva dos municípios, são tributos cujo fato 
gerador é a valorização de imóveis urbanos em 
razão de obras realizadas pelo poder público 
local. 

III. Pertencem aos municípios 50% do produto da 
arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente aos 
imóveis neles situados, mas apenas na hipótese 
de os próprios municípios realizarem a cobrança 
e a fiscalização do imposto. 

Assinale a alternativa correta: 
A. Somente a afirmativa I está correta. 
B. Somente a afirmativa II está correta. 
C. Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D. Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
32. De acordo com o Código Tributário Nacional, o 

termo de inscrição da dívida ativa, autenticado 
pela autoridade competente deverá indicar, 
obrigatoriamente: 

I. O nome do devedor e, sendo o caso, o dos 
corresponsáveis, bem como, sempre que possível, 
o domicílio ou residência de um e de outro. 

II. A origem e a natureza do crédito, mencionado, 
preferencialmente, a disposição da lei em que seja 
fundado. 

III. A data em que foi inscrita. 

Assinale a alternativa correta: 
A. Somente a afirmativa I está correta. 
B. Somente a afirmativa II está correta. 
C. Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D. Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
 

33. Em uma sentença transitada em julgado, 
quando for ilíquida e tiver necessidade de se 
alegar e provar fato novo, qual o procedimento 
deverá ser realizado: 

A. Realização da liquidação provisória, em virtude da 
sentença não conter elementos concretos.  

B. Requerer a liquidação por arbitramento, já que será 
necessário discutir de novo a lide ou modificar a 
sentença que a julgou. 

C. Realização de liquidação por artigos com base no 
procedimento comum do Código de Processo Civil. 

D. Liquidação por simples cálculo aritmético em função 
de exigência da natureza do objeto da liquidação. 

 
34. Avalie as afirmativas abaixo em relação aos 

crimes praticados por funcionário público contra 
a administração pública delineados no Código 
Penal: 

I. Peculato é quando o funcionário público solicitar 
ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. 

II. Concussão ocorre quando o funcionário público 
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. 

III. Advocacia Administrativa ocorre quando o 
funcionário por indulgência, de responsabilizar 
subordinado que cometeu infração no exercício do 
cargo ou, quando lhe falte competência, não levar 
o fato ao conhecimento da autoridade 
competente. 

Assinale a alternativa correta: 
A. Somente a afirmativa I está correta. 
B. Somente a afirmativa II está correta. 
C. Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
D. Todas as afirmativas estão corretas. 

 
35. De acordo com o Novo Código Civil, são 

absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil: 

A. Os menores de 16 anos. 
B. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. 
C. Aqueles que, por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade. 
D. Aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, 

não tiverem o necessário discernimento para a prática 
desses atos. 

 
36. Sob a ótica da Lei 8666/93, a licitação será 

inexigível quando: 
A. Da contratação de serviços para restauração de obras 

de arte e objetos históricos. 
B. Da ocorrência de licitação deserta, e, 

discricionariamente, a administração decida por tornar 
a licitação inexigível. 

C. Houver inviabilidade de competição, por causa de 
serviço de artistas consagrados pela opinião pública. 

D. Da compra de bens ou serviços, cujo valor seja inferior 
a R$8.000,00. 
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37. A qual órgão compete realizar o controle de 
constitucionalidade difuso? 

A. A todos os órgãos do Poder Judiciário. 
B. Apenas aos Tribunais Regionais Federais. 
C. Ao Senado Federal, exclusivamente. 
D. Ao Superior Tribunal Federal, exclusivamente. 

 
 
 
38. A Lei Nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências. Considerando o Capítulo II, 
dos Atos de Improbidade Administrativa, 
analise o que se afirma abaixo: 
I. 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 dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território. 

II. Constitui ato de improbidade administrativa 
perceber vantagem econômica, direta ou indireta, 
para facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços 
pelas entidades referidas no art. 1° por preço 
inferior ao valor de mercado. 

III. 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° 
desta lei 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° 
desta lei, bem como o trabalho de servidores 
públicos, empregados ou terceiros contratados por 
essas entidades. 

Assinale a alternativa correta: 
A. Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B. Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
C. Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
D. As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
 
 
 
39. Em relação aos embargos à execução contra a 

fazenda pública, existe excesso de execução, 
exceto quando: 

A. Da nulidade da citação, se o processo correu à revelia. 
B. O credor pleiteia quantia superior à do título. 
C. O credor não provar que a condição se realizou. 
D. O credor, sem cumprir a prestação que lhe 

corresponde, exige o adimplemento do devedor. 
 
 
 
 

40. De acordo com o Estatuto da Advocacia (Lei 
Federal 8906/1994) em seu Art. 30, são 
impedidos de exercer a advocacia: 

A. Ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos 
da Administração Pública direta ou indireta, em suas 
fundações e em suas empresas controladas ou 
concessionárias de serviço público. 

B. Militares de qualquer natureza, na ativa. 
C. Ocupantes de funções de direção e gerência em 

instituições financeiras, inclusive privadas. 
D. Os servidores da administração direta, indireta e 

fundacional, contra a Fazenda Pública que os 
remunere ou à qual seja vinculada a entidade 
empregadora. 

 




