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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) 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 40 (quarenta) 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 2 (duas) 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; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

 

Ética, justiça e progresso são equânimes e escudos protetores do cidadão. A falta de ética mutila 1 

o progresso, a ordem e a vida de pessoas e, às vezes, de gerações sucessivas. Mentira, incompetência, 2 

inabilidade e retórica sempre enganam. Inúmeros empreendimentos frustraram, fracassaram e faliram nos 3 

últimos anos em consequência de crises e espertezas de gente maldosa. 4 

Engana-se quem pensa que o Brasil está ou vai mudar tão breve. Sistemas,  órgãos, partidos e 5 

políticos revelam poderes, individualidade e egocentrismo. No outro lado do balcão, lideranças de 6 

múltiplas esferas exibem limitações, carências, medos e dificuldades de falar a verdade e a linguagem do 7 

cidadão universal. Vivências, convivências e televivências privilegiam sobremaneira facilidades e 8 

superficialidades. 9 

O Brasil é o maior país do mundo de necessidades, carências e potencialidades. O velho ser 10 

humano, o estado gordo, a casa grande, a senzala, o povo teleguiado resistem e não querem renovação. 11 

Quando e onde não há evolução partilhada, solidariedade, interatividade, criatividade, somatória de 12 

testemunhos e bons exemplos, não há bem estar, multiplicação de oportunidades, progresso coletivo. 13 

Ética, moral, transparência, liberdade e respeito mútuo são as mais poderosas forças modernas 14 

do desenvolvimento, da dignidade e da vida. Educação holística, clareza de horizontes e valores estáveis 15 

são órgãos vitais para sobreviver de forma digna, pacífica e prazerosa. Em qualquer tempo e circunstância, 16 

projetos, sonhos, ideais, destinos e esperanças envolvem sacrifícios, participação, trabalho, disposição, 17 

ânimo, coragem e amor. 18 

Essencialmente, progresso e ética dignificam e igualam os seres humanos. Valores morais estão 19 

integralmente associados ao desenvolvimento social, econômico, científico e técnico das nações 20 

modernas. Educação integral de qualidade dignifica e livra o povo da submissão, da pobreza e da 21 

desesperança. Insistimos, o Brasil está fortemente cicatrizado e contaminado por células, vícios, 22 

costumes, cultura e hábitos imorais. 23 

É hora que escolas, universidades, Igreja, meios de comunicação, governantes assumir a 24 

responsabilidade de instituições sábias, entes legítimos e agentes privilegiados de transformação, 25 

formação, fomentação e, até, de salvação. Eis, pois, as vias rápidas e verdes para vivenciar o céu risonho 26 

na terra, a aurora dos sonhos dos brasileiros, o despertar dos incomodados e acomodados, a vitória da 27 

Pátria que amamos. 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Antônio Bernardi, economista, jornalista e professor.  

Fonte: https://www.diarioinduscom.com/progresso-e-etica-sao-baluartes-da-ordem-e-do-bem-estar/ 

 

https://www.diarioinduscom.com/progresso-e-etica-sao-baluartes-da-ordem-e-do-bem-estar/
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01) É impossível apresentar dados comprobatórios de que 

o texto 
 

a) Uma concepção ética voltada para o bem-estar 

coletivo. 

b) Uma crítica aos que aceitam o retrato desalentador da 

estagnação. 

c) Um enfoque da sociedade que se caracteriza por 

valores contrários à moralidade. 

d) A ideia de que o estar bem coletivo prescinde da 

prática de comportamentos éticos. 

 

02) O enunciador, na construção de seu discurso,  
 

a) Vale-se tão somente da linguagem denotativa. 

b) Apresenta, em certos trechos aproveitamento de 

linguagem figurada e pontuação emotiva. 

c) Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada. 

d) Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos 

filosóficos nem sempre abonados integralmente. 

 

03) A oração “O Brasil é o maior país do mundo de 

necessidades” (L.10) apresenta um adjetivo no grau 
 

a) Comparativo de igualdade. 

b) Comparativo de superioridade. 

c) Superlativo absoluto. 

d) Grau superlativo relativo. 

 

04) No que se refere aos recursos da língua usados no 

texto, está correto o que se afirma em  
 

a) A oração “que amamos” (L.28) tem função sintática 

de adjunto adnominal. 

b) O pronome “se” (L.5) é partícula apassivadora 

pessoal. 

c)  Na expressão “bem estar” (L.13), o uso do hífen, 

formando um substantivo composto, contraria a norma 

ortográfica de emprego do hífen, segundo o atual 

acordo ortográfico. 

d) A forma verbal “querem” (L.11) é marca anunciadora 

da indeterminação do sujeito da oração. 

 

05) Sobre as funções sintático-semânticas dos termos, há 

relação de causa e consequência entre as orações na 

alternativa  
 

a) “Engana-se quem pensa que o Brasil está ou vai mudar 

tão breve.” (L.5). 

b) “Educação holística, clareza de horizontes e valores 

estáveis são órgãos vitais para sobreviver de forma 

digna, pacífica e prazerosa.” (L.15/16). 

c) “(...) onde não há evolução partilhada, solidariedade, 

interatividade, criatividade, somatória de testemunhos 

e bons exemplos, não há bem estar, multiplicação de 

oportunidades, progresso coletivo.” (L.12/13). 

d) “Educação integral de qualidade dignifica e livra o 

povo da submissão” (L.21). 

 

06) Em relação ao texto, é correto afirmar 
 

a) As vírgulas em, “A falta de ética mutila o progresso, a 

ordem e a vida de pessoas” (L.1/2) foram usadas para 

isola expressões de natureza apositiva. 

b) “Educação holística” (L.15) é o mesmo que 

“Educação integral” (L.21). 

c) A troca de “que”, em “é hora que” (L.24) por “de” 

violaria as regras de gramática da língua portuguesa já 

que a primeira se trata de um pronome relativo e a 

segunda de uma preposição. 

d) A expressão “evolução” (L.12), se o verbo haver foi 

substituído pela forma verbal existir não mudará de 

função sintática. 

 

07) Uma análise do texto permite afirmar,  
 

a) A declaração “que o Brasil está ou vai mudar tão 

breve” (L.5) restringe o sentido da afirmativa anterior. 

b) A oração “que amamos” (L.28) exerce função 

subjetiva. 

c) Na palavra “hora” (L.24), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

d) As expressões “às vezes” (L.2) e “sempre” (L.3) têm 

o mesmo valor morfossintático.  

 

08) Há predicado verbal em  
 

a) “o Brasil está [...] contaminado por células” (L.22). 

b) “Ética, justiça e progresso são equânimes” (L.1). 

c) “O Brasil é o maior país do mundo de necessidades” 

(L.10). 

d) “Ética, moral, transparência, liberdade e respeito 

mútuo são as mais poderosas forças modernas do 

desenvolvimento” (L.14/15). 

 

09) Exerce a mesma função sintática da expressão “de 

pessoas” (L.2) o termo da alternativa 
 

a) “do cidadão“ (L.1). 

b) “de ética” (L.1). 

c) “de oportunidades” (L.13). 

d) “de transformação” (L.25). 

 

10) Lei as assertivas abaixo: 

 

I. “É hora que escolas, universidades, Igreja, meios de 

comunicação, governantes assumir a responsabilidade 

de instituições sábias, (...).” (L.24/25).  

II. Eis, pois, as vias rápidas e verdes para vivenciar o céu 

risonho na terra, (L.26/27). 
 

Em relação ao I, o termo em negrito do segundo fragmento 

expressa uma ideia de  
 

a) Ressalva. 

b) Adição. 

c) Conclusão. 

d) Explicação. 
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11) A alternativa em que há equivalência entre o termo 

transcrito e o que ele denota é 
 

a) “de”, em “a vida de pessoas” (L.2) – dimensão.  

b) “para”, em “para vivenciar” (L.26) - finalidade  

c) “para”, em “para sobreviver” (L.16) – direção.  

d) “em”, em “em consequência de crises” (L.4) – meio.  

 

12) Em apenas uma alternativa não há expressão em 

sentido conotativo, marque-a: 
 

a)  “A falta de ética mutila o progresso” (L.1/2). 

b) “Mentira, incompetência, inabilidade e retórica 

sempre enganam” (L.2/3). 

c) “No outro lado do balcão, lideranças de múltiplas 

esferas exibem limitações, carências,” (L.6/7). 

d) “O velho ser humano, o estado gordo, a casa grande, a 

senzala, o povo teleguiado resistem” (L.10/11). 

 

13) Leia os itens abaixo: 

 

I. Essencialmente, progresso e ética dignificam e 

igualam os seres humanos. (L.19). 

II. Valores morais estão integralmente associados ao 

desenvolvimento social, econômico, científico e 

técnico das nações modernas. (L.19/21). 

 

Levando-se em consideração o emprego do elemento de 

coesão textual a ser usado na transformação das frases I e II 

em um período composto, pode-se afirmar que, o valor 

semântico do articulador argumentativo deverá estabelecer 

uma relação entre as frases I e II de  
 

a) Explicação. 

b) Oposição. 

c) Soma 

d) Alternância. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

1. Gargalha, ri, num riso de tormenta, 

2. Como um palhaço, que desengonçado, 

3. Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 

4. De uma ironia e de uma dor violenta. 
 

5. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 

6. Agita os guizos, e convulsionado 

7. Salta, "gavroche", salta, "clown", varado 

8. Pelo estertor dessa agonia lenta... 
 

9. Pedem-te bis e um bis não se despreza! 

10. Vamos! retesa os músculos, retesa 

11. Nessas macabras piruetas d'aço... 
 

12. E embora caias sobre o chão, fremente, 

13. Afogado em teu sangue estuoso e quente, 

14. Ri! Coração, tristíssimo palhaço. 
 

SOUSA, Cruz e. "Broquéis, Faróis e Últimos sonetos". 2a. ed. 

reform., São Paulo: Ediouro, 2002. p. 39-40. (Coleção super 

prestígio). 

14) No texto, o poeta 

 

a) Exalta a situação de um artista pouco valorizado por 

um público que apenas ri às suas custas. 

b) Ironiza a situação daquele que vela pela alegria de 

outros, enquanto sofre calado e sozinho. 

c) Compõe a imagem de um personagem sem nenhuma 

expectativa de vida, embora seja risonho e alegre. 

d) Trata de si mesmo, comparando-se a um palhaço que, 

embora leve alegria para todos, é um sofredor. 

 

15) A oração “que desengonçado, / Nervoso, ri” (v.2/3) 

 

a) Modifica o verbo. 

b) Completa o sentido do verbo. 

c) Explica o nome. 

d) Completa o sentido do nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PI 
 

 CARGO: ADVOGADO                                                                                                                              Página 5 / 9 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

16) Os softwares são programas que exercem finalidades 

específicas para determinados grupos de usuários ou 

para interesses individuais. São exemplos de softwares 

aplicativos: 

 

a) As planilhas eletrônicas, os editores de texto e os 

antivírus. 

b) Os navegadores, as planilhas eletrônicas e os editores 

de texto. 

c) As planilhas eletrônicas, softwares de backup e os 

navegadores. 

d) Os navegadores, as planilhas eletrônicas e 

desfragmentador de disco. 

 

17) As barras de rolagem do Microsoft Office Word 2007 

são ricas em recursos, em especial a vertical. Na 

parte inferior da referida barra podemos encontrar os 

botões, a seguir descritos. Caso o usuário esteja 

editando a página 16 de um documento composto de 

23 páginas, ao acionar os botões infra o programa 

irá: 

 

I. , rolar o documento para a primeira página. 

II. , abrir caixa de diálogo para selecionar objeto da 

procura. 

III. , rolar página para o final da página. 

 

Está correto o que ser afirma apenas em: 

 

a) III. 

b) II, III. 

c) I. 

d) II. 

 

18) Relacionado a utilização de fórmulas no Microsoft 

Excel em qualquer uma de suas versões, julgue os itens 

e marque a alternativa correta: 

 

I. Para calcular a média de dados contidos nas células 

C3, D3 e E3, pode-se utilizar uma das duas fórmulas: 

=média(C3:E3) ou = C3+D3+E3/3. 

II. As três maneiras utilizadas para efetuar uma soma são 

por meio da função SOMA, do operador +, e do botão 

AutoSoma. 

III. O resultado da fórmula =A2+B2*2, onde A2=18, 

B2=5, é igual a 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São verdadeiras as afirmações: 

 

a) II e III apenas. 

b) I, II e III.    

c) I e III apenas.   

d) I e II, apenas.   

 

19) Baseado na figura abaixo que ilustra uma parte do 

Microsoft Excel, podemos dizer que ao digitar a 

fórmula =SOMA(A1;A3) na célula A4, a fórmula 

=SOMA(B1:B3) na célula B4  e =SOMA(C1+C3) na 

célula C4, os valores que apareceram nas células A4, 

B4 e C4 respectivamente após Teclar ENTER, serão: 

 
 

 
 
 

a) 89, 57 e 73. 

b) 75, 57 e “A fórmula digitada contém um erro.” 

c) 75, 77 e “A fórmula digitada contém um erro.” 

d) 75, 77 e 73. 

 

20) Firewall é um software ou um hardware que verifica 

informações provenientes da Internet ou de uma rede, 

e as bloqueia ou permite que elas cheguem ao seu 

computador, dependendo das configurações do 

firewall. Para ativação do Firewall do Windows 8, o 

usuário deverá realizar os seguintes passos: 

 

1º- Posicionar o cursor do mouse no canto inferior esquerdo 

da tela, em seguida clicar em configurações. 

2º- Depois acionar o Painel de Controle e clicar em Sistema 

e Segurança. 

3º - Acionar Firewall do Windows e por fim Ativar ou 

Desativar o Firewall. 

 

Os passos para cumprimento da tarefa proposta pelo 

enunciado estão corretos apenas no(s): 

 

a) 1º. 

b) 2º e 3º. 

c) 2º. 

d) 1º e 2º. 
 

INFORMÁTICA                                                         QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Tomando como fundamento o contexto dos temas 

jurisdição e competência, analise a assertivas e 

assinale a correta: 

 

a) Os equivalentes jurisdicionais são formas de 

exposição do sistema multiportas no direito processual 

civil, meio plenamente reconhecido e estimulado no 

direito brasileiro. 

b) Até a apresentação da contestação a cláusula de 

eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz 

de ofício pelo juiz. 

c) Dar-se a continência quando 2 (duas) ou mais ações 

tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir. 

d) É competente para a ação de divórcio, separação, 

anulação de casamento e reconhecimento ou 

dissolução de união estável o foro de domicílio da 

mulher. 

 

22) Assinale o item que contém a resposta correta: 

 

a) São elementos da ação as o pedido, a causa de pedir e 

a legitimidade ativa e passiva. 

b) Em razão do requisito da liquidez e certeza, não se 

admite pedidos genéricos no direito processual 

brasileiro. 

c) A teoria abstrata da ação não reconhece a existência 

das condições da ação. 

d) O requisito da compatibilidade de pedido se aplica 

tanto na cumulação própria como na imprópria. 

 

23) Atos de improbidade, nos termos da Lei nº 8.429/1992 

são condutas praticadas por agentes públicos e 

particulares, os quais, causando ou não danos ao 

erário, podem ser passíveis de sanções. Com 

fundamento na citada Lei, marque o item incorreto: 

 

a) O bem de família, protegido legalmente, por sua 

natureza, não pode ser objeto da indisponibilidade 

derivada da Lei de Improbidade Administrativa. 

b) O particular não poderá ser responsabilizado pelos 

termos da Lei nº 8.429/92, sem que haja a sua 

participação direta ou indireta juntamente com a do 

agente público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Constitui ato de improbidade administrativa 

importando enriquecimento ilícito adquirir para 

outrem no exercício de cargo bens de qualquer 

natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 

patrimônio ou à renda do agente público. 

d) Apesar do prazo prescricional de cinco anos 

mencionado na Lei nº 8,429/92, a ação de reparação 

por ato de improbidade doloso é imprescritível. 

 

24) Sobre o tema Atos Processuais, analise os itens e ao 

final, assinale a alternativa verdadeira: 

 

I. A nulidade de algibeira constitui permissivo derivado 

do princípio da boa-fé processual 

II. Tramitam sob segredo de justiça os atos processuais 

que versem sobre arbitragem, desde que a 

confidencialidade estipulada na arbitragem seja 

comprovada perante o juízo. 

III. É lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às 

especificidades da causa, desde que os termos sejam 

estipulados antes do início do processo. 

 

Considera-se correto: 

a) Os itens I e II 

b) Os itens II e III 

c) O item III 

d) O item II 

 

25) Segundo a Lei de Ação Popular: 

 

a) Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer 

certidões e informações que julgar necessárias, 

devendo estas serem fornecidas pelos órgãos e 

entidades públicas no prazo de dez dias. 

b) A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será 

feita com o documento de identificação, ou com 

documento que a ele corresponda. 

c) Consideram-se também patrimônio público os bens e 

direitos de valor estético. 

d) Para a conceituação dos casos de nulidades, o vício de 

forma fica caracterizado quando o ato não se incluir 

nas atribuições legais do agente que o praticou. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Acerca dos princípios de direito tributário, marque a 

alternativa correta: 

 

I. Conforme o princípio da legalidade, todos os tributos 

devem ser criados por lei, existindo, todavia, tributos 

que podem ter suas alíquotas majoradas por ato do 

poder executivo, a exemplo do ICMS-

COMBUSTÍVEL. 

II. Segundo a Constituição Federal, os impostos e taxas 

terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte. 

III. Viola o princípio da isonomia a isenção de IPTU 

exclusivamente em decorrência da qualidade de 

servidor público do contribuinte. 

 

a) Apenas o item I é o correto. 

b) Apenas os Itens I e II são corretos. 

c) Apenas os itens I e III são corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

27) Sobre o tema legislação tributária, analise as 

proposições e ao final assinale a alternativa correta: 

 

I. Segundo o Código Tributário Nacional a legislação 

tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, no País, poderá vigorar fora dos 

respectivos territórios. 

II. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos 

fatos geradores futuros e aos pendentes. 

III. O emprego da equidade, forma de interpretação da 

norma tributária, poderá resultar na dispensa do 

pagamento de tributo devido no âmbito de um caso 

concreto e específico. 

 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

28) A obrigação tributária, por decorrer da Lei, tem 

natureza pública, ocorrendo independentemente da 

vontade do particular. Apresentado o breve conceito, 

assinale a alternativa correta acerca do tema: 

 

a) A obrigação tributária acessória pode ter natureza 

patrimonial e não patrimonial, e confere à 

administração pública meios para controlar a 

arrecadação e exercer a fiscalização de forma 

adequada. 

b) A obrigação principal tem sempre um conteúdo 

patrimonial. 

c) A obrigação principal surge com o lançamento e tem 

por objeto o pagamento de tributo. 

d) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se 

responsável quando tenha relação pessoal e direta com 

a situação que constitua o respectivo fato gerador. 

 

29) São modalidades diretas de extinção do crédito 

tributário, exceto: 

 

a) Pagamento 

b) Homologação de pagamento antecipado 

c) Decadência 

d) Remissão 

 

30) A Repetição do indébito pode ser conceituada como a 

devolução do valor recolhido a título de tributo pago 

indevidamente, sendo que O sujeito passivo tem 

direito, independentemente de prévio protesto, à 

restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a 

modalidade do seu pagamento nos casos abaixo 

arrolados, exceto: 

 

a) O erro no pagamento por papel selado independente 

de culpa da autoridade administrativa. 

b) Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 

condenatória 

c) Erro na edificação do sujeito passivo. 

d) Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo 

indevido. 

 

31) Princípios são normas de um alto grau de abstração, 

diferente das regras, as quais possuem uma dimensão 

concreta. Sobre os princípios administrativos, assinale 

o item correto: 

 

I. Via de regra, não é possível ao magistrado interferir no 

âmbito do mérito do ato administrativo, sendo 

indevida a sua manifestação acerca da conveniência e 

oportunidade dos atos administrativos. 

II. Constitui exceção ao princípio da legalidade a 

expedição de medidas provisórias. 

III. O patrimonialismo pode ser elencado como uma 

espécie de ofensa à moralidade administrativa. 

 

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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32) O pregão é modalidade de licitação destinado a 

aquisição de bens e serviços comuns. Pode-se afirmar 

que a fase preparatória do pregão observará tudo o que 

consta nos itens abaixo, exceto: 

 

a) A definição do objeto, que deverá ser precisa, 

suficiente e clara. 

b) A necessidade de contratação e definição, dentre 

outras, do objeto do certame e das exigências de 

habilitação. 

c) A designação, dentre os servidores do órgão ou 

entidade promotora da licitação, de comissão de 

licitação formada por pelo menos um servidor estável. 

d) A definição do orçamento, elaborado pelo órgão ou 

entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços 

a serem licitados. 

 

33) Nos termos da Lei 8.666/1993 considera-se Projeto 

Básico o conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras 

ou serviços objeto da licitação, elaborado com base 

nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 

assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 

e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, 

devendo conter os seguintes elementos: 

 

I. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a 

fornecer visão global da obra e identificar todos os 

seus elementos constitutivos com clareza. 

II. Subsídios para montagem do plano de licitação e 

gestão da obra, compreendendo a sua programação, a 

estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e 

outros dados. 

III. Orçamento detalhado, sendo este o conjunto dos 

elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, de acordo com as normas 

pertinentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. 

IV. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e 

condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 

caráter competitivo para a sua execução. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I e II 

b) I, II e III 

c) II, III e IV 

d) I, II e IV 

34) Sobre as entidades da administração indireta, assinale 

a alternativa correta: 

 

a) As agências executivas, em razão das características 

conferidas pelo contrato de gestão, possuem a 

prerrogativa de efetuar dispensas de licitação em 

valores superiores ao padrão da Lei 8.666/1993 

b) Nos termos da legislação em vigor, em razão da 

semelhança de regimes jurídicos, é pacífico o 

entendimento da possibilidade de aplicação da Lei de 

Falências às empresas estatais. 

c) As autarquias em regime especial, em razão de sua 

maior autonomia, possuem competência própria para 

disciplinar o seu procedimento licitatório. 

d) As fundações governamentais de direito privado, por 

conta do regime híbrido, usufruem dos benefícios 

concedidos à fazenda pública no que tange às regras 

processuais. 

 

35) Analise os itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. O contrato de concessão poderá ser rescindido por 

iniciativa da concessionária, no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo poder 

concedente, mediante ação judicial especialmente 

intentada para esse fim, podendo, entretanto, os 

serviços públicos serem suspensos após o 

inadimplemento por mais de noventa dias. 

II. A permissão de serviço público será formalizada 

mediante contrato de adesão. 

III. A desapropriação indireta é proibida no direito 

brasileiro, não se prestando a aquisição da propriedade 

pelo Estado – ente público. 

 

a) Apenas I e II estão corretas 

b) Apenas I e III estão corretas 

c) Apenas o item II está correto 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

36) Conforme dispõe a Constituição Federal, as 

contribuições sociais e de intervenção no domínio 

econômico não: 

 

a) Incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. 

b) Incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros 

ou serviços. 

c) Poderão ter alíquotas específicas tendo por base a 

unidade de medida adotada. 

d) Poderão ter alíquotas tendo por base o faturamento, a 

receita bruta ou o valor da operação. 
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37) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes 

objetivos: 

 

I. seletividade e distributividade da cobertura e do 

atendimento; 

II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populações urbanas e rurais; 

III. universalidade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV. eqüidade na forma de participação no custeio; 

 

Estão corretos: 

a) Apenas os itens I e IV 

b) Exceto os itens III e IV 

c) Apenas os itens II e IV 

d) Todos os itens 

 

38) Compete aos Tribunais Regionais Federais processar 

e julgar, originariamente: 

 

a) As causas entre Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e Município ou pessoa domiciliada ou 

residente no País. 

b) As causas fundadas em tratado ou contrato da União 

com Estado estrangeiro ou organismo internacional. 

c) Os juízes federais da área de sua jurisdição, exceto os 

da Justiça Militar. 

d) Os habeas data contra ato do próprio Tribunal. 

 

39) Sobre o tema Controle de Constitucionalidade, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) A proibição da chamada “fossilização da 

Constituição” limita o âmbito de incidência dos efeitos 

das decisões em sede de Ação Direta de 

Constitucionalidade em relação ao Poder Legislativo. 

b) Projeto de Lei com conteúdo semelhante a norma 

declarada inconstitucional pelo STF possui presunção 

absoluta de inconstitucionalidade, sendo vedada a 

inclusão na pauta de votação pelo legislativo. 

c) Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, caso o 

STF declare, mesmo que de maneira incidental a 

inconstitucionalidade de uma norma, essa decisão 

tomada pelo plenário terá efeitos erga omnes e 

vinculantes. 

d) A decisão em controle concentrado tem o condão de 

rescindir automaticamente sentença anteriormente 

proferida pelo Poder Judiciário, desde que anterior ao 

prazo da ação rescisória. 

 

40) Sobre os temas Poder Legislativo, Poder Executivo e 

Poder Judiciário assinale a alternativa que contém os 

itens corretos: 

 

I. Parlamentar réu em processo criminal não poderá 

assumir o cargo de presidente da Câmara dos 

Deputados em razão da possibilidade, mesmo que 

remota, de tornar-se Presidente da República. 

II. Compete à Justiça Federal julgas as ações ordinárias 

de magistrado contra ato do Conselho Nacional de 

Justiça. 

III. As Constituições estaduais podem prever que os 

Governadores sejam julgados pela Assembleia 

Legislativa em caso de crimes de responsabilidade. 

 

a) Apenas os itens I e II estão corretos 

b) Apenas os itens I e III estão corretos 

c) Apenas o item I está correto 

d) Apenas o item II está correto 

 

 


