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S33 Procurador
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

18

18 de outubro

35 questões

15 às 19h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

(18 questões)
5 questões

Leia o texto que segue, ele é um trecho de um artigo de Ricardo B. de Araújo.

A torcida possui a propriedade de reunir, “na mesma massa”, pessoas situadas em
posições sociais diversas, homogeneizando, em torno dos clubes, as suas diferenças. Nesse processo, um mecanismo extremamente importante é o uniforme de
cada clube: ao mesmo tempo em que separa e distingue cada uma das torcidas,
ele “despe” cada torcedor da sua identidade civil e o integra em um novo contexto,
profundamente indiferenciado.
Nesse contexto de massa que é a torcida inexistem desigualdades, pelo menos
em princípio. Todos estão ali reunidos pela paixão, para torcer por um dos clubes
e, portanto, cada torcedor tem, nesse momento, os mesmos direitos que qualquer
outro.
Este último ponto é de grande importância, pois nos leva, de certa forma, da
igualdade à liberdade. Com efeito, se todos os torcedores são considerados
moralmente iguais, abre-se, então, a possibilidade para que cada um deles possa,
com toda a legitimidade, ter uma visão inteiramente pessoal do andamento
da partida, da escalação dos times, enfim, de qualquer aspecto relacionado ao
mundo do futebol.
Qualquer torcedor pode, inclusive, discordar das “autoridades” em futebol, os
técnicos, os dirigentes ou comentaristas, sem que sua interpretação seja considerada insolente ou descabida. Este é um contexto em que, de alguma forma, todo
mundo tem opinião, e todos têm o direito de exprimi-la, ou seja, são livres para
explicitá-las sem sofrer qualquer constrangimento. É exatamente por isso que
as discussões sobre o futebol são consideradas “intermináveis”. Na verdade, essa
impressão é causada pela própria dificuldade de se chegar a algum consenso
num ambiente tão pluralista e democrático.
Existe, portanto, no futebol, uma área de decisão privada, na qual cada torcedor
tem liberdade para julgar e escolher segundo suas próprias inclinações, sem ter
que sofrer qualquer interferência. Lembremo-nos de que a própria opção por se
torcer por determinado clube, de trocá-lo por outro, ou mesmo de se desinteressar por futebol, são resoluções de “foro íntimo”, que não interessam a ninguém, e
que devem, assim, ser tomadas com toda a independência.
Platão & Fiorin: Lições de texto: leitura e redação
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1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.
1. Os comentários feitos são genéricos sobre
qualquer torcida de qualquer clube em qualquer jogo.
2. O autor não expõe seus pontos de vista; usa
apenas conceitos concretos, apresentando suas
opiniões e comentários de maneira implícita.
3. O texto afirma e nega a diversidade entre as
pessoas ao longo do texto.
4. A torcida de futebol não pode ser exemplo de
organização social, pois entre os torcedores
existe diferença de classe.
5. Do ponto de vista do autor, a torcida é um
mecanismo social de participação e não de
alienação.

3. Relacione as colunas abaixo, em relação à oração
sublinhada:
Coluna 1 Tipo de oração
1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2 Períodos
(
(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

sindética aditiva
sindética adversativa
assindética
oração principal
sindética conclusiva

(
(

) Estudou para a prova, no entanto obteve
resultado insatisfatório.
) O candidato entendeu a prova, portanto pode
fazer as questões.
) Você não pode desanimar, pois, afinal, é um
guerreiro nato.
) O atleta treina, compete e não consegue
medalhas.
) Ele não veio nem telefonou.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

2. Observe as frases sublinhadas nos períodos abaixo.
Elas são subordinadas adverbiais e exprimem, por
suas conjunções, valores diversos.

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa em que o valor expresso
pela conjunção está corretamente colocado entre
parênteses.

4. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente pontuada.

a. ( X ) Os amigos ajudaram aquela família como foi
possível. (conformidade)
b. ( ) Fiz-lhe um sinal que se calasse. (consequência)
c. ( ) Não chegarei a lugar nenhum por mais
depressa que ande. (causa)
d. ( ) Procederam segundo ordenava a lei. (condição)
e. ( ) Logo que chegou a Bombinhas, percebeu as
suas belezas naturais. (comparação)
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( )
( )
( )
(X)
( )

a. (
b.
c.
d.
e.

1•4•5•3•2
2•4•5•1•3
2•5•3•4•1
2•5•4•3•1
3•1•4•2•5

) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( X ) Ainda não sabemos quando ocorrerá, naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não, sabemos quando ocorrerá,
naquela empresa a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação, dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa a nomeação, dos aprovados.
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5. Relacione as colunas abaixo, analisando o vício de
linguagem presente na frase.

Atualidades

Coluna 1 Vício de linguagem

6. Em 2013, Edward Snowden, até então um desconhecido técnico que prestava serviços para a CIA,
ganhou notoriedade internacional ao revelar um
esquema de espionagem a pessoas e instituições.

1.
2.
3.
4.
5.

Obscuridade
Pleonasmo vicioso
Ambiguidade
Barbarismo
Cacófato

Coluna 2 Frases
( ) Presidente e Governador se desentenderam
por causa da sua má administração.
( ) Ele advinhou o que estava por vir.
( ) Entrou para dentro e viu o estrago feito pelas
chuvas.
( ) Você fica gastando mais do que pode!
( ) A experiência com ratos que antes não tinha
dado certo foi feita com outro grupo de ratos
que só confirmou o já previsto.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•4•2•5•3
3•4•2•1•5
3•4•2•5•1
3•5•2•4•1
4•2•3•5•1

5 questões

Assinale a alternativa que identifica consequências das
revelações de Snowden.
a. ( ) A invasão da Ucrânia pelas tropas russas.
b. ( X ) Um esfriamento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos da América e alguns
países, entre eles, o Brasil.
c. ( ) O rompimento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos e a Alemanha em virtude da denúncia de que a presidente Ângela
Merkel estava sendo espionada.
d. ( ) A deposição de Ângela Merkel, presidente da
Alemanha, em face das revelações contidas
nos relatórios divulgados por Snowden.
e. ( ) A prisão de funcionários diplomáticos norteamericanos no Brasil, acusados de espionagem das descobertas da Petrobras no Campo
de Libras, no litoral brasileiro.

7. Desde 2014 arrasta-se uma grave crise diplomática
em virtude do conflito entre forças rebeldes apoiadas
pela Rússia e o Governo Central da Ucrânia.
Identifique o fato que determinou o início desse
conflito.
a. ( ) A anexação da Ucrânia ao território russo.
b. ( ) A anexação da Ucrânia ao território da Crimeia.
c. ( X ) A anexação da Crimeia ao território da Rússia.
A Crimeia é uma região do Sul da Ucrânia
onde a maioria dos habitantes fala russo.
d. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
ucraniano.
e. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
da OTAN.
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8. Em 2014, ocorreu no Oriente Médio um longo conflito, na realidade um novo episódio de uma guerra
que nunca acaba e que dura desde 1948.

10. Em dezembro de 2014, realizou-se em Lima
a Conferência das Nações Unidas para Mudanças
Climáticas (COP-20).

Assinale a alternativa que identifica o episódio.

Depois de semanas de negociação os países participantes aprovaram o rascunho de um futuro acordo
global do clima.

a. ( X ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
Palestinos, que provocou centenas de mortos
e feridos e grande destruição na região da
Faixa de Gaza.
b. ( ) Conflito entre os grupos Hezbollah e Hamas
que provocou centenas de mortos e feridos e
grande destruição na região da Faixa de Gaza.
c. ( ) Luta entre os guerrilheiros da Al Fatah e grupos armados do Hezbollah, causando grande
apreensão na região da fronteira de Israel e
Líbano.
d. ( ) Invasão de Israel por grupos armados treinados pela Irmandade Muçulmana, comandada
pelo General Abdel Fattah al-Sisi.
e. ( ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
o ISIS, grupo político que deseja chegar ao
poder no Egito.

9. A data de 15 de março tem uma grande importância na História de Bombinhas. Por quê?

Assinale a alternativa que explica a razão.
a. (

b.

c.

d.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Em 15 de março de 1500, chegou a Bombinhas
o navegador espanhol Sebastião Caboto, o
primeiro habitante europeu da cidade.
( ) Em 15 de março de 1891, a pequena população do lugar, em renhido combate, venceu a
tribo de tupis-guaranis que tentava conquistar a vila.
( ) Nessa data, no século XVIII, foi instalada pelo
Rei de Portugal, D. João VI, a primeira armação
de baleias, que se tornou a base da economia
da região.
( ) Em 15 de março de 1991, foi criado, pela
Assembleia Legislativa do Estado, o município
de Bombinhas, cujo território foi desmembrado de Porto Belo.
( X ) Em 15 de março de 1992, a emancipação do
Município foi aprovada pela imensa maioria
da população em um plebiscito que tinha
sido autorizado pela Assembleia Legislativa
do Estado no ano anterior.

O documento ganhou grande importância para os
países em vias de desenvolvimento.
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e.

) O rascunho do futuro acordo faz previsão de
que cerca de 80% do custo global dos esforços
para diminuir o aquecimento, sejam suportados pelas 5 maiores economias do planeta.
( ) O documento assegura que os países mais
pobres devam receber, nos próximos 10 anos,
cerca de 100 bilhões de dólares norte-americanos, para financiarem o combate à poluição.
( X ) O documento ressalta a culpa histórica de
emissões de gases de efeito estufa, atribuindo mais responsabilidades aos países
desenvolvidos em comparação aos países em
desenvolvimento.
( ) No documento, os países desenvolvidos assumem a responsabilidade histórica das emissões de gases de efeito estufa, comprometendo-se a “limpar o planeta” em curto espaço
de tempo.
( ) Com exceção dos Estados Unidos, os países
desenvolvidos assumem neste documento a
responsabilidade histórica das emissões de
gases de efeito estufa, comprometendo-se a
“limpar o planeta” em curto espaço de tempo.
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Legislação Municipal

3 questões

11. Considerando o que dispõe o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
ação disciplinar, quanto à suspensão e advertência,
prescreverá em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 ano.
2 anos.
3 anos.
5 anos.
10 anos.

12. Conforme disposto no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) Constituem indenizações ao servidor: ajuda
de custo; diárias e adicionais.
b. ( ) As indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
c. ( ) As gratificações e os adicionais nunca se incorporam ao vencimento ou provento.
d. ( X ) A concessão de ajuda de custo é incompatível
com a concessão de diárias e vice-versa.
e. ( ) Além do vencimento, somente poderão ser
pagas ao servidor as seguintes vantagens:
indenizações e gratificações.

13. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 7/02, que institui o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas:
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de     em relação à hora normal de trabalho,
quando prestado em dias úteis e     quando prestado em domingos e feriados.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

50% • 100%
30% • 50%
25% • 50%
20% • 100%
20% • 50%

Noções de Informática

5 questões

14. O MS Word 2007 em português dispõe de um
contador de palavras localizado na barra inferior à
esquerda da janela do software.
Este recurso é clicável e ao clicá-lo pode-se obter
informações sobre:
1.
2.
3.
4.

Palavras
Caracteres incluindo espaços
Caracteres desconsiderando espaços
Linhas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Para contar as células que contêm números em
um dado intervalo de células do MS Excel 2010 em
português, deve-se empregar a função:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

SOMA
CONTASE
CONT.NÚM
PROCV
PROCH

16. O caractere que sinaliza que a referência a linhas
ou colunas não deve ser atualizada, isto é, deve ser
mantida fixa, ao replicar o conteúdo de células que
contêm fórmulas copiando ou arrastando-as, ao editar
fórmulas no MS Excel 2010 em português é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

!
$
&
#
@
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17. Identifique os itens que constituem opções
de formatação de parágrafos da caixa de diálogo
‘Parágrafo’ presente no MS Word 2007 em português.
1. Recuos tanto da esquerda quanto da direita,
inclusive com a opção de espelhar os recuos.
2. Recuo especial da primeira linha do parágrafo.
3. Espaçamento antes e depois do parágrafo.
4. Cor, tamanho e estilo da Fonte.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

18. O MS Word 2007 em português permite definir
um plano de fundo da página.
São opções de plano de fundo da página:
1.
2.
3.
4.

Marca d’água de imagem
Marca d’água de texto
Bordas de Página
Cor da página

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos

(17 questões)

19. De acordo com o Código de Processo Civil
vigente, assinale a alternativa correta sobre a ação
rescisória.

21. Assinale a alternativa correta em relação aos
direitos e as garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal.

a. ( X ) Os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os
atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.
b. ( ) O valor da causa na ação rescisória corresponderá à importância de cinco por cento sobre o
proveito econômico da ação declarada inadmissível ou improcedente.
c. ( ) O prazo para o réu responder a ação rescisória
não poderá ser inferior a quarenta e cinco dias
nem superior a noventa dias.
d. ( ) O ajuizamento da ação rescisória suspende o
cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão de medidas de
natureza cautelar ou antecipatória de tutela.
e. ( ) O direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos, contados da publicação da
decisão que se pretende rescindir.

a. (

20. De acordo com a Constituição Federal, a fixação
dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:
1. a natureza, o grau de responsabilidade e a
complexidade dos cargos componentes de
cada carreira.
2. a extensão da jornada de trabalho.
3. os requisitos para a investidura.
4. as peculiaridades dos cargos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

b.

c.

d.

e.

) A prisão ilegal será imediatamente relaxada
pela autoridade policial ou judiciária.
( ) É vedada a publicidade de todos os atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem.
( ) É garantido o direito de propriedade, que
deverá atender a sua função social, quando tal
medida não imputar ônus ao seu proprietário.
( ) Para se garantir o direito individual à livre
manifestação do pensamento é assegurado
o anonimato.
( X ) É inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

22. De acordo com o Código de Processo Civil
vigente, assinale a alternativa correta sobre a
reconvenção.
a. ( X ) Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este demandar em nome
de outrem.
b. ( ) Oferecida a reconvenção, o autor reconvindo
será citado pessoalmente para contestá-la no
prazo de quinze dias.
c. ( ) Estando o processo devidamente instruído,
caso o juiz decida julgar simultaneamente a
ação e a reconvenção, desta conhecerá em
primeiro lugar.
d. ( ) O réu poderá fazer uso do instituto da reconvenção, toda vez que tiver alguma pretensão
ou direito resistido contra o autor do processo
principal.
e. ( ) Em decorrência do postulado de que o
acessório segue o principal, a desistência da
ação, ou a existência de qualquer causa que a
extinga, extingue a pretensão de prosseguimento da reconvenção.
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23. De acordo com o Código de Processo Civil
vigente, assinale a alternativa correta sobre o procedimento sumário.

25. Assinale a alternativa correta sobre a Lei de
Execuções Fiscais.

a. (

Enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora o Juiz
deverá adotar as seguintes medidas:

b.

a. (

c.

d.

e.

) Findos a instrução e os debates orais, o juiz
proferirá sentença na própria audiência ou no
prazo de dez dias.
( ) O princípio da pessoalidade impõe que
somente as partes poderão comparecerão à
audiência.
( ) Uma vez estabilizada a relação processual,
com a regular citação da parte contrária, não
poderá ser convertido em procedimento
ordinário.
( X ) Este procedimento não será observado nas
ações relativas ao estado e à capacidade das
pessoas.
( ) As modalidades de intervenção de terceiros,
assim como a ação declaratória incidental,
deverão ser aduzidas pelas partes na primeira
oportunidade em que tiverem que se manifestar nos autos.

b.

c.

d.

e.
24. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
a. ( X ) É vedado consignar na lei orçamentária anual
crédito com finalidade imprecisa ou com
dotação ilimitada.
b. ( ) Sociedade cuja maioria do capital social com
direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação é denominada de
empresa estatal dependente.
c. ( ) Entende-se por transferência voluntária a
entrega de recursos correntes ou de capital
a outro ente da Federação que decorra de
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
d. ( ) O montante de restos a pagar será apurado
somando-se as receitas arrecadadas no mês
em referência e nos onze anteriores, excluídas
as duplicidades.
e. ( ) A despesa total com pessoal, em cada período
de apuração, não poderá exceder a 50% da
receita corrente líquida do Município.
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) Extinguirá a execução, devendo condenar
a Fazenda Pública pelas despesas e custas
processuais.
( ) Fixar prazo para o representante da Fazenda
Pública localizar bens passíveis de penhora,
sob pena de extinção do feito.
( ) Aguardar, imediatamente, o transcurso do
prazo máximo de um ano para localização do
devedor e de bens penhoráveis, para após
o seu decurso, determinar o sobrestamento
do feito.
( ) Quedar-se silente frente ao princípio da inércia da jurisdição, devendo o representante
da Fazenda Pública interessada promover as
diligências necessárias para a localização do
devedor ou de bens passíveis de penhora.
( X ) Suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, e abrirá vista dos autos ao representante
judicial da Fazenda Pública.

26. Em matéria de licitação e contrato administrativo,
assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Poderá ser dispensada a licitação quando
houver inviabilidade de competição.
( ) Após publicado o extrato do contrato administrativo, tornam-se insuscetíveis de alteração as suas cláusulas.
( X ) O regime de execução ou a forma de fornecimento do objeto são cláusulas necessárias em
todos os contratos administrativos.
( ) Em decorrência do princípio da continuidade
do serviço público, a Administração poderá
celebrar contrato administrativo por prazo
indeterminado.
( ) A qualquer tempo poderá a Administração
substituir a formalização de contrato escrito
pelo contrato verbal.
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27. A Lei Orgânica do Município de Bombinhas
poderá ser alterada, mediante proposta:

29. De acordo com Constituição Federal de 1988:
1. O mandado de injunção tem como objetivo
proteger direito líquido e certo não amparado
por habeas data ou habeas corpus.
2. O habeas data é o instrumento utilizado para
se ter conhecimento, retirar ou retificar informações em cadastro existente de instituição
seja pública ou de caráter público.
3. O direito de petição garante a apresentação
de exposição escrita aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de direito.
4. A ação popular, assim como a ação civil
pública, visa a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, podendo
ambas serem propostas por qualquer cidadão.

1. do Prefeito Municipal.
2. do Procurador Geral do Município.
3. de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal.
4. da iniciativa popular, subscrita, no mínimo,
por 10% do total de eleitores do Município.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

28. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
Orgânica do Município de Bombinhas.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Procuradoria Geral do Município reger-se-á
por Lei Orgânica e tem por Chefe o Prefeito
Municipal, que deverá possuir, preferencialmente, experiência em áreas diversas da
administração municipal.
( ) O Procurador Geral do Município deverá possuir reconhecido saber jurídico, reputação
ilibada, estar no exercício dos direitos políticos
e ser maior de vinte e um anos.
( ) As atividades de representação judicial e
extrajudicial, consultoria e assessoramento
dos Poderes que constituem o Município
são exercidas privativamente pela sua
Procuradoria Geral.
( X ) Compete privativamente à Procuradoria Geral
do Município a responsabilidade pela execução da dívida ativa de natureza tributária.
( ) Compete à Câmara de Vereadores aprovar
previamente, por voto secreto, após arguição
pública, a escolha do Procurador Geral do
Município, que será nomeado pelo Prefeito
Municipal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

30. De acordo com o Código de Processo Civil
vigente, assinale a alternativa que corresponde ao
recurso cabível contra decisão denegatória de mandados de segurança, de habeas data e dos mandados de
injunção decididos em única instância pelos Tribunais
superiores.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Recurso de Apelação
Recurso Especial
Recurso Ordinário
Recurso Extraordinário
Embargos infringentes ou de divergência
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31. Assinale a alternativa correta sobre o direito de
preempção de acordo com o Estatuto das Cidades.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Caracteriza-se pela concessão a terceiro, por
parte do proprietário, do direito de superfície,
por tempo determinado ou indeterminado,
mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis.
( ) Cuida de operação consorciada que permite
a modificação de índices e características de
parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas
decorrente.
( ) Previsto no plano diretor, poderá fixar áreas
nas quais o direito de construir poderá ser
exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.
( X ) Trata-se de direito que confere ao Poder
Público municipal preferência para aquisição
de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.
( ) Instituto que autoriza o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em
outro local, ou alienar, o direito de construir
previsto no plano diretor quando o referido
imóvel for considerado necessário para fins
de implantação de equipamentos urbanos e
comunitários.

32. De acordo com o Código de Processo Civil vigente,
assinale a alternativa que corresponde ao ato processual
pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do
processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Protesto
Notificação
Citação negativa
Interpelação
Intimação
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33. De acordo com o Estatuto das Cidades, assinale
a alternativa correta acerca do usucapião especial de
imóvel urbano.
a. ( X ) Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser observado é
o sumário.
b. ( ) Por se considerar ação de cunho personalíssimo, não se admite a substituição processual
ativa para a propositura da ação de usucapião
especial urbana.
c. ( ) Na pendência quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo,
a ação de usucapião especial urbana ficará
suspensa.
d. ( ) O tempo de ocupação para fins de usucapião
especial urbano deverá ser ininterrupto e
sem oposição, não podendo, contudo, o atual
possuidor acrescentar sua posse à de seu
antecessor.
e. ( ) O usucapião especial coletivo de imóvel
urbano poderá ser declarado pelo Município,
mediante processo administrativo próprio,
sendo que o ato administrativo final servirá
de título para registro no cartório de registro
de imóveis.

34. De acordo com a Lei que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica, assinale a alternativa que indica corretamente o órgão que detém a iniciativa para a definição
de vegetação primária e de vegetação secundária nos
estágios avançado, médio e inicial de regeneração
do Bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação
nativa localizada.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Conselho Municipal de Meio Ambiente
Conselho Estadual do Meio Ambiente
Conselho Nacional do Meio Ambiente
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
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35. De acordo com o Código de Processo Civil
vigente, o Município será representados em juízo,
ativa e passivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

apenas pelo seu Prefeito.
por seu Prefeito ou procurador.
por seu Prefeito ou Vice Prefeito.
exclusivamente por seu procurador.
por seu Prefeito, Vice-Prefeito, procurador, ou
por qualquer agente público que for designado para tal função.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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