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ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO ESCRITOR PAULO COELHO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“O caminho da sabedoria é não ter medo de errar.”
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão
de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO,
E PROVA DISCURSIVA:

Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do
candidato.
Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se definitivamente
da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da
prova;

Quantidade de
questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa

15

1

Legislação e Ética na Administração Pública Municipal

5

2

Geografia e História de Rondônia

5

2

Informática Básica

5

1

Conhecimentos Específicos

30

2

Disciplinas

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da
prova, o candidato poderá retirar-se levando o
seu Caderno de Questões;
O candidato que optar por se retirar sem levar o
seu Caderno de Questões não poderá copiar
suas respostas por qualquer meio. O
descumprimento dessa determinação será
registrado em ata e acarretará a eliminação do
candidato; e
Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou
bebedouros.

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao
fiscal o Cartão de Respostas assinado e Folha de Resposta da
Prova Discursiva. Não se esqueça dos seus pertences.
A Prova Discursiva deverá ser desenvolvida na Folha de
Respostas, personalizada e desidentificada pelo candidato,
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados
cadastrais. A Folha de Respostas da Prova Discursiva é o único
documento válido para a correção.
O preenchimento da Folha de Respostas será de sua inteira
responsabilidade. Não haverá substituição da Folha de
Respostas por erro do candidato.

BOA PROVA!
www.funcab.org

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que
o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer dessas
instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do
coordenador local.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
A hora da estrela

Das alternativas abaixo, assinale a que apresenta um
trecho do texto que revela os sentimentos de
Macabéa por Olímpico.

Maio, mês das borboletas noivas flutuando
em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido
um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde
desse mesmo dia: no meio da chuva abundante
encontrou (explosão) a primeira espécie de
namorado de sua vida, o coração batendo como se
ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante e
preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se
reconheceram como dois nordestinos, bichos da
mesma espécie que se farejam. Ele a olhara
enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça,
bastou-lhe vê-lo pra torná-lo imediatamente sua
goiabada-com-queijo.
Ele...
Ele se aproximou e com voz cantante de
nordestino que a emocionou, perguntou-lhe:
– E se me desculpe, senhorinha, posso
convidar a passear? [...]
Eles não sabiam como se passeia. Andaram
sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de
uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás
do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos.
[...]
Da segunda vez em que se encontraram caía
uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem
ao menos se darem as mãos caminhavam na chuva
que na cara de Macabéa parecia lágrimas
escorrendo.
Da terceira vez que se encontraram – pois não
é que estava chovendo? – o rapaz, irritado e
perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a
custo lhe ensinara, disse-lhe:
– Você também só sabe é chover!
– Desculpe.
Mas ela já o amava tanto que não sabia mais
como se livrar dele, estava em desespero de amor.
Numa das vezes em que se encontraram ela
afinal perguntou-lhe o nome.
– Olímpico de Jesus Moreira Chaves – mentiu
ele porque tinha como sobrenome apenas o de
Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado
por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de
tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara
como pegar mulher.[...]
Olímpico de Jesus trabalhava de operário
numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se
chamava de “operário” e sim de “metalúrgico”.
Macabéa ficava contente com a posição social dele
porque também tinha orgulho de ser datilógrafa,
embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas
ela e Olímpico eram alguém no mundo. “Metalúrgico”
e “datilógrafa” formavam um casal de classe. [...]

A) “[...] o coração batendo como se ela tivesse
englutido um passarinho esvoaçante e preso.”
(§ 1)
B) “[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um
prenúncio do que ia acontecer no final da tarde
desse mesmo dia [...]” (§ 1)
C) “Eles não sabiam como se passeia. [...]” (§ 5)
D) “Maio, mês das borboletas noivas flutuando em
brancos véus. [...]” (§ 1)
E) “Numa das vezes em que se encontraram ela
afinal perguntou-lhe o nome.” (§ 11)
Questão 02
Nos três primeiros encontros dos dois jovens estava
chovendo. A repetição desse fato provoca no leitor a
sensação de:
A)
B)
C)
D)
E)

aconchego.
relação harmoniosa.
desagradável melancolia.
afeto.
equilíbrio amoroso.

Questão 03
A ingenuidade de Macabéa é uma de suas
características mais marcantes. Sobre como isso fica
evidente no último parágrafo, analise as afirmativas a
seguir.
I. Macabéa considera que ela e Olímpico formavam
um casal de classe em razão da posição social
que tinham.
II. O fato de Olímpico não se chamar de operário,
pois ele trabalhava honestamente.
III. Ela acreditava que uma datilógrafa e um
metalúrgico “eram alguém no mundo”.
Está(ão) correta(s) somente as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco,
1998. p. 42-45. (Fragmento)
Ø englutido: engolido
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Questão 04

Questão 07

No período “[...] EMBORA ganhasse menos que o
salário mínimo. [...]” (§ 13), a palavra destacada pode
ser substituída, sem prejuízo para o sentido original
do texto, por:
A)
B)
C)
D)
E)

Em uma das alternativas a seguir, o termo destacado
funciona como agente do termo anterior. Assinale-o.
A)
B)
C)
D)
E)

porém.
conforme.
por que.
conquanto.
consoante.

com voz cantante (§ 3)
de operário (§ 13)
por um padrasto (§ 12)
em desespero (§ 10)
numa metalúrgica (§ 13)

Questão 08
Questão 05

Sobre o fragmento “Mas ela já o amava tanto que não
sabia mais como se livrar dele [...]” (§ 10), pode-se
afirmar que:

Há desvios da norma culta no texto. Assinale a
alternativa que indica um deles.

A) a segunda oração é uma consequência da
primeira.
B) a primeira oração estabelece uma condição em
relação à segunda.
C) a primeira oração é uma explicação da segunda.
D) as orações mostram ações que se aproximam
pela relação temporal.
E) as orações estão ligadas por conectores
circunstanciais.

A) Em lugar de TALVEZ TIVESSE SIDO
(§ 1), deveria estar escrito TIVESSE SIDO
TALVEZ.
B) Deveria haver uma vírgula depois do termo “Da
segunda vez em que se encontraram [...]”
(§ 6)
C) Assim como no período anterior, o verbo da
oração “Mas ela e Olímpico eram alguém no
mundo. [...]” (§ 13) deveria estar no imperfeito
do subjuntivo.

Questão 09

“[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um
prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse
mesmo dia: no meio da chuva abundante encontrou
(explosão) a primeira espécie de namorado de sua
vida, o coração batendo como se ela tivesse
englutido um passarinho esvoaçante e preso. [...]”
Com relação aos componentes desse fragmento do
texto, é correto afirmar que:

D) O vocativo SENHORINHA (§ 4) deveria estar,
obrigatoriamente, no início da frase.
E) O vocábulo PRENÚNCIO (§ 1) não deveria estar
acentuado.
Questão 06

A) as duas ocorrências do pronome possessivo SUA
referem-se a um elemento imediatamente
anterior.
B) a palavra SE é um pronome apassivador.
C) a expressão “NO FINAL DA TARDE” é uma
circunstância de tempo.
D) a preposição presente em “DE sua vida” indica
finalidade.
E) PASSARINHO e PRESO pertencem à mesma
classe gramatical.

A figura de linguagem presente em “[...] e se
reconheceram como dois nordestinos [...]” (§ 1) é:
A)
B)
C)
D)
E)

prosopopeia.
comparação.
sinestesia.
hipérbole.
metáfora.
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Questão 10

Questão 13

Em “Maio, MÊS DAS BORBOLETAS NOIVAS
FLUTUANDO EM BRANCOS VÉUS. [...]” o trecho
destacado marca:

Assinale a alternativa em que se tenha reescrito o
trecho em destaque em consonância com a norma
culta e sem alterar o sentido do texto.

A)
B)
C)
D)
E)

“[...] Fora criado por um padrasto QUE LHE
ENSINARA O MODO FINO DE TRATAR PESSOAS
PARA SE APROVEITAR DELAS e lhe ensinara como
pegar mulher. [...]”

intercalação do adjunto adverbial.
um comentário acessório.
um aposto.
uma citação.
uma inversão.

A) que ensinara-lhe o modo fino de se tratar pessoas
para se aproveitar delas.
B) que o ensinara o modo fino de tratar pessoas, para
que pudesse se aproveitar delas.
C) que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas,
embora se aproveitasse delas.
D) que ensinara-lhe o modo fino de tratar pessoas, à
medida que se aproveitava delas.
E) que lhe ensinara o modo fino de se tratar pessoas,
a fim de se aproveitar delas.

Questão 11
Assinale a alternativa cujo termo destacado possui
classe gramatical DIFERENTE da dos demais.
A) “[...] bichos da mesma espécie QUE se farejam.
[...]”
B) “[...] ela nem notou QUE ele não se chamava [...]”
C) “[...] Fora criado por um padrasto QUE lhe
ensinara [...]”
D) “[...] mãos caminhavam na chuva QUE na cara de
Macabéa parecia lágrimas escorrendo.”
E) “[...] sobrenome dos QUE não têm pai. [...]”

Questão 14
Qual a função sintática do QUE em “[...] Fora criado
por um padrasto que lhe ensinara [...]”?

Questão 12

A)
B)
C)
D)
E)

“[...] ANDARAM sob a chuva grossa e PARARAM
diante da vitrine de uma loja de ferragem onde
estavam expostos atrás do vidro canos, latas,
parafusos grandes e pregos.”
Com relação às formas verbais destacadas, é correto
afirmar que:

sujeito.
objeto direto.
objeto indireto.
adjunto adnominal.
complemento nominal.

Questão 15

A)
B)
C)
D)

indicam um passado que continua no presente.
atribuem singularidade e mistério ao sujeito.
referem-se ao futuro iminente.
remetem, contextualmente, a um sujeito já
conhecido.
E) compõem a ideia de inexistência de um sujeito.

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo em destaque em
“Numa das vezes em que se encontraram ela afinal
PERGUNTOU-lhe o nome.” é:
A)
B)
C)
D)
E)

04

transitivo indireto.
transitivo direto e indireto.
intransitivo.
de ligação.
transitivo direto.
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 19
O funcionário público que intencionalmente deixa a
porta da repartição pública aberta para, à noite,
alguém entrar e furtar dinheiro que lá estava
guardado, responde por crime de:

Questão 16
Segundo disposto na Constituição Federal, em caso
de iminente perigo público:

A)
B)
C)
D)
E)

A) a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
B) a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao
proprietário prévia indenização.
C) qualquer um do povo poderá usar de propriedade
p a r t i c u l a r, a s s e g u r a d a a o p r o p r i e t á r i o
indenização ulterior, se houver dano.
D) qualquer um do povo poderá usar de propriedade
particular, não lhe sendo exigível indenização
ulterior ao proprietário.
E) a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, não lhe sendo exigível
indenização ulterior ao proprietário.

corrupção ativa.
corrupção passiva.
prevaricação.
peculato.
facilitação de descaminho.

Questão 20
Segundo o Regime Jurídico Estatutário dos
Servidores Públicos do Município de Cacoal – RO, é
vedado ao servidor público:
A) guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
B) ausentar-se do serviço, mesmo que autorizado
por seu superior imediato.
C) representar contra ilegalidade ou abuso de poder.
D) ser assíduo ao serviço.
E) promover manifestação de apreço no recinto da
repartição.

Questão 17
A licitação na modalidade de pregão poderá ser
adotada para a aquisição de bens e serviços comuns,
assim entendidos aqueles:

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA
Questão 21

A) cujo valor unitário não supere a fração de 1/10 do
salário mínimo vigente.
B) q u e f o r e m a s s i m d i s c r i c i o n a r i a m e n t e
considerados pela autoridade licitante,
considerados seus padrões tecnológicos.
C) cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificações usuais no mercado.
D) cuja tecnologia seja comum e usual no mercado,
mesmo que não possam ser objetivamente
definidos seus padrões de desempenho e
qualidade.
E) cujos valores possam ser prévia e objetivamente
definidos pelo edital, por meio de cotação oficial.

O início da construção da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, em virtude da assinatura do
Tratado de Petrópolis (1903), constituiu um poderoso
impulso para o povoamento da região. Na fase de
construção, os acampamentos de operários no ponto
inicial e no ponto final deram origem a formação de
quais cidades, respectivamente?
A)
B)
C)
D)
E)

Porto Velho e Guajará-Mirim.
Ji-Paraná e Ariquemes.
Ji-Paraná e Vilhena.
Ariquemes e Guajará-Mirim.
Porto Velho e Vilhena.

Questão 18
Assinale a alternativa correta no que diz respeito à
característica legal dos atos de improbidade
administrativa.
A) Dependem da ocorrência de dolo do agente.
B) Só podem ser praticados por servidor público.
C) Dependem da ocorrência de enriquecimento
ilícito.
D) Não são capazes de ensejar perda da função
pública, mas apenas suspensão dos direitos
políticos.
E) Podem ser praticados por empregado de
sociedade de economia mista.
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Questão 24

Questão 22
O primeiro explorador europeu que teria alcançado o
vale do rio Guaporé foi o espanhol Ñuflo de Chávez,
de passagem entre 1541 e 1542. Mais tarde, no
século XVII, a região foi percorrida pela Bandeira de
Antônio Raposo Tavares que, entre 1648 e 1651,
partindo de São Paulo alcançou Belém do Pará. No
século seguinte, os bandeirantes começaram
a explorar o vale do Guaporé.

A morte de Hugo Chávez, presidente da Venezuela,
em março de 2013, abre um período de incertezas
não só para o país, mas também para outras nações
latino-americanas que seguiam de perto as políticas
desenvolvidas pelo líder venezuelano.
Apesar das incertezas e dos questionamentos sobre
o processo eleitoral naquele país, um novo
presidente foi eleito em abril de 2013. O presidente
eleito da Venezuela é:

(<http:www.rondonia.ro.gov.br> Adaptado).

O fator que levou os bandeirantes a explorar o vale do
Guaporé foi a:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

descoberta de ouro.
exploração das drogas do sertão.
busca por terras para o plantio.
exploração do pau-brasil.
descoberta de jazidas de cassiterita.

Henrique Capriles.
Evo Morales.
Nicolás Maduro.
Juan Manoel Santos.
José Mujica.

Questão 25
Rondônia tem um relevo pouco acidentado, sem
elevações ou depressões acentuadas. As altitudes
variam entre 70 e 500 metros, tendo como referência
o nível do mar. No sul do estado, são encontradas as
áreas mais acidentadas, com depressões e
elevações. Nessa região fica o ponto mais elevado do
estado, a Serra:

Questão 23

A)
B)
C)
D)
E)

da Cutia.
dos Parecis.
do Colorado.
dos Pacaás Novos.
da Providência.
INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 26
Observe a seguir a imagem exibida na Faixa de
Opções do Microsoft Office Word 2007.

< h t t p : / / d o m a c e d o . b l o g s p o t . c o m . b r / 2 0 11 / 11 /
chevron-o-desastre.html> Acesso em 21/09/13.

Além da poluição dos mares, por exemplo, a
exploração do petróleo tem gerado um grande debate
sobre a distribuição dos royalties entre os estados do
Brasil. Os royalties são:

Essa imagem corresponde:

A) tarifas pagas pelo governo federal às empresas
exploradoras de petróleo.
B) impostos repassados pelas prefeituras para
órgãos ambientais.
C) compensações financeiras pagas pelas
empresas exploradoras aos governos.
D) taxas pagas pelos governos às prefeituras de
municípios fornecedores de petróleo.
E) recursos tecnológicos repassados pelas
empresas exploradoras aos governos.

A) a opções de folhas de rosto.
B) ao conjunto de estilos, cores e fontes usados no
documento.
C) ao conjunto de fontes bibliográficas.
D) ao conjunto de formatos do índice remissivo.
E) ao modo de estrutura de tópicos.
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Questão 27

Questão 30
Observe a imagem parcial de uma planilha no
Microsoft Office Excel 2007:

Sobre o uso de janelas no Windows 7, é correto
afirmar:
A) Ao minimizar uma janela, esta desaparece da
barra de tarefas.
B) O botão “Minimizar” corresponde à imagem
C) A combinação de teclas ALT e TAB permite
navegar entre as janelas abertas no seu
computador.
D) Na área de trabalho, é possível ter somente uma
janela aberta por vez.
E) Para que uma janela ocupe a tela inteira, é preciso
clicar em seu botão “Recuperar”.

As linhas pontilhadas na horizontal (parte inferior da
imagem) e na vertical (lado direito da imagem)
representam:

Questão 28
No Office Excel 2007, a imagem a seguir, extraída do
site da Microsoft, representa:

A) seleção de dados para criação de uma tabela
dinâmica.
B) área de sombreamento.
C) seleção de dados para geração de gráficos.
D) área selecionada para impressão.
E) quebras de página inseridas automaticamente
pelo Excel.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 31

um gráfico de pizza.
um gráfico de área.
um gráfico de superfície.
um filtro.
uma tabela dinâmica.

Consiste em norma constitucional de eficácia plena e
aplicabilidade imediata, conforme a classificação
proposta por José Afonso da Silva, aquela que
estabelece:
A) direito de resposta proporcional ao agravo, além
da indenização por dano material, moral ou à
imagem.
B) direito de greve dos servidores públicos.
C) direito de proteção do trabalhador em face da
automação.
D) liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão.
E) direito, ao trabalhador, de participação nos lucros,
ou resultados, desvinculada da remuneração.

Questão 29
O Corretor Ortográfico do Microsoft Office Word 2007
identifica palavras grafadas incorretamente,
formatando as palavras com:
A)
B)
C)
D)
E)

fonte azul sublinhada.
negrito.
realce amarelo.
sublinhada com linha ondulada vermelha.
tachado.
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Questão 35

Questão 32
A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade:

No caso da administração pública, por erro, realizar
pagamentos em excesso de valores atinentes à
remuneração do servidor, deverá:

A) decorre da aplicação da teoria da transcendência
dos motivos determinantes.
B) depende de decisão por três quintos dos
membros do STF.
C) não pode fixar momento futuro, após o seu
trânsito em julgado, como termo inicial da eficácia
da decisão.
D) é aplicada pelo STF também a decisões
proferidas em controle difuso de
constitucionalidade.
E) é corolário básico do sistema da nulidade absoluta
da norma inconstitucional.

A) inscrever o crédito na dívida ativa e proceder à sua
cobrança via execução fiscal.
B) ajuizar demanda judicial, na qual deverá
demonstrar o erro no pagamento, dispensada a
prova da má-fé do servidor.
C) ajuizar demanda judicial, na qual deverá
demonstrar o erro no pagamento e a má-fé do
servidor.
D) compensar os valores pagos em excesso com os
que o servidor tenha a receber nos meses
seguintes, até o limite de 30% ao mês.
E) notificar o servidor para que restitua os valores
indevidamente recebidos, sob pena de demissão
sumária e inscrição na dívida ativa.

Questão 33
É ato normativo suscetível de controle concentrado
de constitucionalidade através de ação direta de
inconstitucionalidade (ADI):
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 36

súmula vinculante.
súmula persuasiva.
lei já revogada.
lei municipal.
decreto autônomo.

Assinale a alternativa correta a respeito dos atributos
dos atos administrativos.
A) A exigibilidade é sinônimo de autoexecutoriedade.
B) A imposição de multa de trânsito é exemplo de ato
dotado de autoexecutoriedade.
C) A presunção de legitimidade dos atos
administrativos é absoluta.
D) Os atos administrativos não são dotados de
imperatividade, que é atributo exclusivo das leis.
E) A autoexecutoriedade depende de previsão legal
ou de situação emergencial.

Questão 34
Assinale a afirmativa correta a respeito dos direitos e
garantias fundamentais previstos pela Constituição
Federal.
A) O habeas corpus não é medida idônea para
impugnar decisão judicial que autoriza a quebra
de sigilos fiscal e bancário em procedimento
criminal.
B) O habeas corpus não pode ser proposto em favor
de pessoa jurídica.
C) É admissível a cobrança, por associação de
moradores, de mensalidade de não associados, a
fim de evitar enriquecimento sem causa.
D) Ofende a Constituição a falta de defesa técnica
por advogado no processo administrativo
disciplinar.
E) A garantia da irretroatividade da lei pode ser
invocada, inclusive, pela própria entidade estatal
que a tenha editado.

Questão 37
Na chamada desapropriação indireta:
A) os juros moratórios, de 12% ao ano, incidem
desde a data do decreto expropriatório.
B) os juros compensatórios, de 6% ao ano, incidem a
partir do trânsito em julgado da sentença.
C) os juros compensatórios, de 12% ao ano, incidem
a partir da ocupação.
D) os juros moratórios, de 6% ao ano, incidem a partir
da citação.
E) os juros moratórios, de 12% ao ano, incidem a
partir da imissão na posse do imóvel.
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Questão 42

Questão 38
Na hipótese de realização de despesas via
contratação direta, alicerçada na inexigibilidade, a
ausência de publicação das justificativas pela
autoridade, na forma do art. 26, da Lei nº 8.666/1993:

Assinale a alternativa que se encontra de acordo com
a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
A) A lei nova, que estabeleça disposições especiais a
par das já existentes, revoga lei anterior.
B) As meras correções a texto de lei já em vigor não
se consideram lei nova.
C) Admite-se a repristinação legal, quando assim
previsto pela lei nova.
D) Desde que expressamente revogada, a lei jamais
poderá retomar sua vigência.
E) As correções ao texto legal não dispensam nova
publicação da lei, mas determinam o reinício da
vacatio legis.

A) ensejará a nulidade do contrato, ainda que seu
valor possa ser enquadrado como de dispensa de
licitação.
B) ensejará invalidade do contrato, salvo se puder
ser enquadrado como emergencial.
C) ensejará ineficácia do contrato por equívoco na
qualificação da contratação direta, mesmo que
enquadrável em hipótese de dispensa por preço.
D) não ensejará invalidade ou ineficácia do contrato,
porque tal publicação só é necessária em casos
de dispensa de licitação.
E) não ensejará invalidade ou ineficácia do contrato
se seu valor justificar dispensa de licitação.

Questão 43
A respeito da interrupção da prescrição, consoante
previsões do Código Civil, é correto afirmar que:
A) a interrupção da prescrição contra o devedor
principal prejudica o fiador.
B) a morte do devedor é causa interruptiva da
prescrição, que a partir dessa data volta a correr
contra os seus sucessores.
C) a interrupção da prescrição por um credor
aproveita aos outros.
D) a prescrição pode ser interrompida por notificação
extrajudicial, enviada pelo credor ao devedor.
E) a prescrição só pode ser interrompida pelo credor.

Questão 39
A alienação de bem imóvel da administração pública
em dação em pagamento, configura hipótese legal
em que a licitação é:
A)
B)
C)
D)
E)

dispensada.
dispensável.
vedada.
inexigível.
realizada na forma de leilão.

Questão 40

Questão 44

Considera-se bem público de uso especial:

O Código Civil permite a compensação:

A) rio que banha o município.
B) imóvel destinado ao estabelecimento de
autarquia municipal.
C) rua pública.
D) o p a t r i m ô n i o d a s e m p r e s a s p r i v a d a s
concessionárias de serviços públicos.
E) imóvel pertencente à empresa pública.

A) só quando não há diferença de causa nas dívidas.
B) mesmo que haja diferença de qualidade,
especificada no contrato, entre coisas fungíveis.
C) de dívida condominial por danos causados ao
titular da unidade autônoma, ainda que não
tenham sido objeto de sentença.
D) pelo fiador, de valor devido pelo credor ao devedor
afiançado.
E) mesmo quando não haja fungibilidade entre os
objetos das dívidas, desde que sejam líquidas e
vencidas.

Questão 41
O ato administrativo unilateral, discricionário e
precário, pelo qual se delega a prestação de serviço
público, mediante prévia licitação, formalizada,
segundo a lei, mediante “contrato de adesão”
denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

permissão de serviço público.
concessão de serviço público.
autorização de uso.
subconcessão de uso.
autorização de serviço público.
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Questão 45

Questão 48

Assinale a alternativa que aponta a correta diferença
entre permuta e dação em pagamento.

A respeito da diferença entre a ação declaratória
incidental e a reconvenção é correto afirmar que:

A) A permuta é contrato nominado, ao passo que a
dação em pagamento é contrato atípico.
B) Na permuta o valor do bem objeto de troca é maior
do que a porção em dinheiro, ao contrário do que
ocorre na dação em pagamento.
C) Na permuta o bem dado em pagamento já existe
na data do contrato, enquanto que a dação em
pagamento tem por objeto coisa futura.
D) A permuta tem por objeto bens móveis e a dação
em pagamento bens imóveis.
E) A permuta não pressupõe alteração do objeto da
dívida, já na dação em pagamento, o credor
consente em receber coisa diversa da devida.

A) a ação declaratória incidental é autônoma em
relação à ação originária, ao passo que a
reconvenção é acessória, seguindo seu mesmo
destino.
B) a reconvenção, ao contrário do que ocorre com a
ação declaratória incidental, exige a
apresentação de contestação.
C) a ação declaratória incidental só pode ser
ajuizada pelo réu, já a reconvenção pode ser
ajuizada pelo réu em litisconsórcio com terceiros.
D) a ação declaratória incidental, ao contrário do que
se passa com a reconvenção, não amplia o objeto
de cognição judicial.
E) a ação declaratória incidental pode ser ajuizada a
qualquer tempo, ao passo que a reconvenção
deve ser ajuizada no prazo da contestação.

Questão 46
A respeito do usucapião é correto afirmar que:

Questão 49

A) os confinantes devem ser citados por edital e a
Fazenda Pública pessoalmente na ação de
usucapião.
B) a transferência não autorizada de bem móvel,
gravado como propriedade fiduciária, é incapaz
de gerar aquisição por usucapião.
C) o usucapião não pode ser arguido em defesa,
salvo na hipótese de ação possessória.
D) a ausência de registro imobiliário do bem objeto
da ação de usucapião induz presunção de que o
imóvel seja público.
E) é juridicamente impossível o pedido de usucapião
de apenas parte de imóvel.

Admite-se recurso especial nas causas decididas em
única ou última instância pelos Tribunais de Justiça
ou Tribunais Regionais Federais, quando a decisão
recorrida:
A) contrariar norma constitucional.
B) negar vigência a ato de governo local.
C) der a lei federal interpretação divergente da que
lhe haja atribuído a jurisprudência do Tribunal
prolator da decisão.
D) der a lei federal interpretação divergente da que
lhe haja atribuído outro Tribunal de Justiça ou
Tribunal Regional Federal.
E) julgar válida lei local contestada em face de lei
federal.

Questão 47
Assinale a alternativa que aponta hipótese de
aplicação da prerrogativa do prazo em dobro para a
Fazenda Pública.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 50
É excluída do objeto da prova a alegação de fato em
cujo favor milita presunção:

Interposição de recurso adesivo.
Apresentação de contestação.
Apresentação de contrarrazões de apelação.
Oposição de embargos à execução.
Apresentação de cópia de agravo de instrumento
ao Juízo de origem.

A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 54

Questão 51
Assinale a alternativa que aponta ato processual que
NÃO gera a suspensão do processo.

Assinale a alternativa correta sobre os poderes do
empregador.

A)
B)
C)
D)
E)

A) A punição do empregado por falta regulamentar
deve ser precedida de inquérito policial ou ação
judicial, sob pena de nulidade.
B) Não é causa de rescisão indireta do contrato a
exigência de serviços contrários aos bons
costumes.
C) O poder de controle se limita ao modo como o
trabalho é prestado, não se estendendo ao
comportamento do empregado no ambiente da
empresa.
D) É lícito ao empregador, mediante preposta
devidamente orientada para tanto, proceder a
revistas íntimas nas empregadas.
E) Cláusulas regulamentares que revoguem ou
alterem vantagens deferidas anteriormente, só
atingem os empregados admitidos após sua
entrada em vigor.

incidente de falsidade documental.
impugnação ao valor da causa.
exceção de incompetência.
exceção de suspeição do juiz.
exceção de impedimento do juiz.

Questão 52
A respeito da ação rescisória de sentença de mérito
transitada em julgado, é correto afirmar que:
A) não pode se fundar em ofensa a literal disposição
de lei cuja interpretação seja controvertida nos
Tribunais.
B) não é admitida com fundamento em erro de fato.
C) pode fundar-se em violação a súmulas
vinculantes ou persuasivas dos Tribunais
Superiores.
D) não é demanda adequada para impugnar
sentença que ofenda coisa julgada.
E) pode ser admitida com base em evidente
suspeição do juiz prolator da decisão
rescindenda.

Questão 55
Assinale a alternativa correta no tocante aos recursos
no processo do trabalho.
A) De decisão interlocutória proferida em
reclamação trabalhista é cabível recurso
ordinário.
B) Nos casos em que o empregado postula sem
advogado, o recurso ordinário não necessita de
fundamentação, podendo ser interposto por
simples petição.
C) Nos dissídios, cujo valor da causa é de até
2 salários-mínimos, independentemente da
matéria debatida, não cabe recurso.
D) Os recursos trabalhistas têm, como regra, efeito
suspensivo da decisão recorrida.
E) De decisão interlocutória proferida em
reclamação trabalhista é cabível recurso de
revista.

Questão 53
Acerca da extinção ou cessação do contrato de
trabalho e de suas formalidades e efeitos, pode-se
afirmar que:
A) a quitação, em relação ao contrato de trabalho de
maior de 16 anos, dispensa a assistência do
responsável legal do trabalhador.
B) a quitação, regularmente realizada pelo
empregado, tem eficácia liberatória ampla geral e
irrestrita das obrigações do empregador no
contrato de trabalho.
C) o ônus da prova do término do contrato de
trabalho, quando negada a prestação do serviço e
o despedimento, é do empregador.
D) a multa por atraso no pagamento das verbas
rescisórias não é devida por pessoa jurídica de
direito público.
E) o empregado que se demite antes de completar
12 meses de serviço não tem direito a férias
proporcionais, mas faz jus ao recebimento de
13º salário proporcional.

Questão 56
A chamada imunidade tributária recíproca NÃO se
aplica:
A) às empresas públicas que exploram atividade
econômica.
B) às sociedades de economia mista delegatárias de
serviços públicos.
C) às autarquias responsáveis por atos de polícia.
D) a nenhuma pessoa jurídica de direito privado.
E) à Empresa de Correios e Telégrafos (ECT).
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Questão 60

Questão 57
Acerca do ITBI (imposto de transmissão de imóveis,
inter vivos), é correto afirmar que:

No direito penal brasileiro o ERRO:
A)
B)
C)
D)
E)

A) incide sobre promessa de cessão de direitos à
aquisição de imóvel ou de diretos reais sobre
imóvel.
B) sua alíquota mínima é estabelecida por resolução
do Senado Federal.
C) incide sobre negócios gratuitos ou onerosos.
D) poderá ter alíquotas progressivas em razão do
valor do imóvel.
E) em hasta pública, incide sobre o valor da
arrematação, e não da avaliação.

de tipo invencível sempre exclui o dolo.
de proibição não exclui a culpabilidade.
de proibição não ocorre em crimes culposos.
mandamental ocorre nos crimes comissivos.
de tipo permissivo não enseja isenção de pena.

PROVA DISCURSIVA - PEÇA PROCESSUAL
Questão 01
O Prefeito do Município de Cacoal editara decreto de
desapropriação de imóvel com a finalidade de que
fosse criado “parque ecológico” pela Autarquia
Municipal X. Referida Autarquia, por sua vez, ajuizou
demanda de desapropriação e pagou a respectiva
indenização ao expropriado, Sr. João, que explorava
atividade pecuária no local. Após o trânsito em
julgado da sentença da desapropriação, o imóvel foi
incorporado ao patrimônio da Autarquia Municipal X.
Entretanto, contrariando a finalidade específica que
constava do decreto expropriatório, a Autarquia
Municipal X optou por ceder o imóvel para construção
de um terminal rodoviário público de cargas e
passageiros pela Empresa Pública Municipal Y, o
qual já está em funcionamento e atendendo aos
munícipes.
Diante disso, o expropriado, Sr. João, ajuizou
demanda judicial, pelo procedimento comum
ordinário, em face do Município de Cacoal, na qual
requereu a retrocessão do imóvel, reivindicando para
si o bem expropriado pelo preço atualizado da
indenização que recebera. Pretendeu também a
condenação do Município X ao pagamento de
indenização por perdas e danos que seriam apurados
em liquidação de sentença.
O juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal julgou a
demanda procedente para reconhecer o direito à
retrocessão e determinar o cancelamento do registro
da desapropriação e a devolução do imóvel ao autor
mediante o depósito do valor atualizado da
indenização que lhe fora paga. Ademais, condenou o
réu a pagar indenização por perdas e danos, a serem
apurados em liquidação, além de custas e despesas
processuais e honorários advocatícios de
sucumbência em valor correspondente a 20% da
soma dos valores do imóvel e da indenização que vier
a ser apurada.
Na qualidade de Procurador do Município de Cacoal
elabore o recurso cabível para a reforma da
sentença. “Utilize, no máximo, 60 (sessenta) linhas
para sua resposta.”

Questão 58
Assinale a alternativa correta a respeito do IPTU
(impostos sobre a propriedade predial e territorial
urbana).
A) O IPTU tem como sujeito passivo, na qualidade de
possuidor, o locatário ou o comodatário do imóvel.
B) Se o contrato de locação atribuir o pagamento de
IPTU exclusivamente ao locatário, deverá o
Município assim proceder.
C) O IPTU pode ter alíquotas diferentes de acordo
com o uso do imóvel.
D) O usufrutuário do imóvel não é contribuinte de
IPTU, posição em que figura apenas o titular da
nua propriedade.
E) A progressividade do IPTU possui caráter
exclusivamente extrafiscal.
Questão 59
Na execução fiscal, segundo a jurisprudência do STJ:
A) a certidão de dívida ativa, após a oposição de
embargos, não pode mais ser substituída para a
correção de erros materiais ou formais.
B) não é admitida a chamada exceção de
pré-executividade sem prévia garantia do juízo.
C) a exceção de pré-executividade admite dilação
probatória.
D) a exceção de pré-executividade é admissível
relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória.
E) a certidão de dívida ativa pode ser substituída
para substituição do sujeito passivo da execução,
desde que não haja sentença nos embargos.

Utilize, no máximo, 60 (sessenta) linhas para sua
resposta.
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