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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia com atenção a canção abaixo, pois ela será base para as questões 01 e 02. 

Vozes da seca 
Luiz Gonzaga 
 
Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 

É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

 
QUESTÃO 01 
 
Leia com atenção as questões abaixo: 

I. A voz da canção trata-se de um nordestino que conta e canta as agruras da seca; 
II. O nordestino não acredita que alguém possa ajudá-lo;  

III. Há preferência pela esmola em detrimento ao trabalho;  
IV. A canção pode exemplificar uma variação linguística; 

Em relação ao que se estabelece acima é verdadeiro o que se afirma em: 
a) I e IV; 
b) I e II; 
c) Apenas em I; 
d) Apenas em II; 
e) I e III; 

 
QUESTÃO 02 
 
A canção de Luiz Gonzaga se caracteriza como uma crítica social, fator que pode ser evidenciado 
não apenas pela musicalidade, mas também: 

a) Pela minimização dos problemas sociais em detrimento aos problemas públicos; 
b) Pela irracionalidade expressa em primeira pessoa no que se refere aos problemas públicos; 
c) Pela linguagem expressiva e que denota um discurso de súplica; 
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d) Pela conotação e emprego das figuras de palavras e pensamento; 
e) Pela expressividade poética do eu lírico em relação a um pensamento ensimesmado; 

 
Leia com atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões 03 e 04. 

Amanhecera um domingo alegre no cortiço, um bom dia de abril. Muita luz e pouco calor. As tinas 
estavam abandonadas; os coradouros despidos. Tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saiam 
das casinhas, carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras que se mostravam agora 
quase todas de fato limpo; os casaquinhos brancos avultavam por cima das saias de chita de cor. 
Desprezavam-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aniagem; agora as portuguesas 
tinham na cabeça um lenço novo de ramagens vistosas e as brasileiras haviam penteado o cabelo e 
pregado nos cachos negros um ramalhete de dois vinténs; aquelas trancavam no ombro xales de lã 
vermelha, e estas de crochê, de um amarelo desbotado. Viam-se homens de corpo nu, jogando a 
placa, com grande algazarra. Um grupo de italianos, assentado debaixo de uma árvore, conversava 
ruidosamente, fumando cachimbo. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, 
muito zangadas, a darem-lhes murros, a praguejar, e as crianças berravam, de olhos fechados, 
esperneando. A casa da Machona estava num rebuliço, porque a família ia sair a passeio; a velha 
gritava, gritava Nenen, gritava o Agostinho. De muitas outras saiam cantos ou sons de instrumentos; 
ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras, cuja discreta melodia era de vez em quando 
interrompida por um ronco forte de trombone. 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 15. ed. São Paulo: Ática, 1984. p. 44 

QUESTÃO 03 

Sobre o texto acima é possível afirmar que 
I. Trata-se de um texto injuntivo 

II. Uma longa e pormenorizada descrição de cena entremeada de componentes narrativos; 
III. O verbo que inicia oração “Amanhecera” está no pretérito mais-que-perfeito; 
IV. Há prevalência absoluta de um componente descritivo; 

 
É verdadeiro o que se afirma em 

a) Apenas I, II e III; 
b) Apenas II e III; 
c) Apenas II, III e IV; 
d) Apenas II; 
e) Apenas IV; 

 
QUESTÃO 04 

A coesão textual é composta por relações textuais, procedimentos e recursos. Dos conjuntos abaixo 
apenas um é composto por relações textuais, marque-o. 

a) Reiteração, Associação, Conexão; 
b) Replicação, Reiteração e antagonismo; 
c) Paralelismo, Antonímia e Paronímia; 
d) Associação, Conexão e Paralelismo; 
e) Elipse, Silepse e Reiteração; 
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QUESTÃO 05 

Julgue as afirmativas abaixo em Verdadeiras ou Falsas 
 

I. O texto narrativo não é uma tipologia textual; 
II. Romance, fábula e depoimentos são essencialmente narrativos; 

III. Um cardápio de restaurante pode ser considerado um exemplo de texto descritivo; 
IV. O verbete de dicionário é um exemplo de texto em modalidade dissertativa; 

 
A sequência correta é: 

a) F, V, V, F; 
b) F, V,V,V; 
c) V,V,V,V; 
d) F,F,F,F; 
e) V,F, F, V; 

 
QUESTÃO 06 

O trecho abaixo foi retirado da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Nele é possível observar 
as características da linguagem literária e a presença de uma figura de palavra.  
 
Quem era a flor? Capitu, naturalmente; mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro 
conceito a que coubesse a metáfora da flor, e flor do céu. 
 
Sobre a figura de palavra predominante empregada no trecho acima, podemos dizer que se trata 
de: 

a) Sinédoque; 
b) Sinestesia; 
c) Catacrese; 
d) Metáfora; 
e) Metonímia;  

 

Leia com atenção o poema abaixo, pois ele será base para as questões de 07 a 09. 

Cristais 
Cruz e Souza 
 
Mais claro e fino do que as finas pratas 
O som da tua voz deliciava... 
Na dolência velada das sonatas 
Como um perfume a tudo perfumava. 
       
Era um som feito luz, eram volatas 
Em lânguida espiral que iluminava,  
Brancas sonoridades de cascatas...  
Tanta harmonia melancolizava.  
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QUESTÃO 07 

As partes destacadas no texto referem-se respectivamente a: 
a) Sinestesia e metonímia; 
b) Metonímia e sinestesia; 
c) Sinestesia e sinestesia; 
d) Metáfora e comparação; 
e) Sinédoque e assíndeto; 

 
QUESTÃO 08 

Em relação ao vocábulo lânguida pode-se dizer que o antônimo mais próximo é: 
a) Pálida; 
b) Forte; 
c) Alegre; 
d) Melancólica; 
e) Morte; 

 
QUESTÃO 09 

Leia o conjunto de frases abaixo e em seguida responda ao que se pede. 
I. O prefeito de Santa Rita do Araguaia diferiu o pedido dos professores; 

II. Os ladrões de carro foram presos em flagrante; 
III. Todo convite fragrante é agradável; 
IV. É preciso retificar os erros da precatória; 

 
O uso das parônimas só está adequado em: 

a) I, II e III; 
b) II e III; 
c) II e IV; 
d) Apenas em I; 
e) Apenas em IV; 

 

O quadro abaixo apresenta a manchete de uma reportagem do site G1. Leia com atenção, pois 
ela será base para as questões 10 a 12. 
 

Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, diz pesquisa 
Em 2016, foram 127 casos, ou um a cada 3 dias. A expectativa de vida é de 35 anos, menos da 

metade da média nacional, que é de 75 anos. 

 
QUESTÃO 10 

Sobre os vocábulos destacados no texto é correto o que se afirma em: 
a) País é hiperônimo de Brasil e Brasil é hipônimo de país; 
b) País é hipônimo de Brasil e Brasil e hiperônimo Brasil; 
c) Ambos são hiperônimos perfeitos; 
d) Ambos são antônimos perfeitos; 
e) Ambos são sinônimos imperfeitos; 
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QUESTÃO 11 

Na frase “Em Santa Rita do Araguaia o governante da cidade é chamado de prefeito”. Em relação 
ao termo grifado, podemos afirmar que se a palavra fosse substituída por prefeita e analisada 
isoladamente haveria: 

a) Substituição por um substantivo biforme; 
b) Substituição por um adjetivo biforme; 
c) Substituição por um substantivo uniforme; 
d) Substituição por um adjetivo; 
e) Substituição por um substantivo epiceno; 

 
QUESTÃO 12 

Leia com atenção os pares de frases abaixo: 
I. Foi encontrada uma jacaré nas ruas da cidade de Santa Rita do Araguaia; 

II. Foi encontrada uma jacarôa nas ruas da cidade de Santa Rita do Araguaia; 
III. Pensaram que era uma foca grávida, mas era apenas uma foca macho gorda; 
IV. A melga está solta em Santa Rita do Araguaia; 

 
Foi empregado nos conjuntos frasais acima a regra dos substantivos epicenos. Sabendo disso está 
correto o que se afirma em: 

a) I, III e IV; 
b) II, III e IV; 
c) I e III 
d) III e IV; 
e) Apenas III; 

 
QUESTÃO 13 

Em uma peça publicitária divulgada pelo Centro Universitário de Mineiros para promoção do curso 
de Direito da Instituição lia-se: “Se avisássemos a todos sobre a importância do Direito, o mundo só 
teria advogados”. 
 
Em relação ao destaque da frase citada na campanha é correto o que se afirma em: 

a) Análise do morfema avisássemos 
aviss (radical) 
á (vogal temática) 
sse (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
mos (desinência indicativa da pessoa e número verbal) 

b) Análise do morfema avisássemos 
aviss (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
á (vogal temática) 
sse (consoante temática) 
mos (desinência indicativa da pessoa e número verbal) 

c) Análise do morfema avisássemos 
aviss (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
á (desinência indicativa) 
sse (radical) 
mos (desinência indicativa da pessoa e número verbal) 

d) Análise do morfema avisássemos 
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aviss (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
á (desinência indicativa) 
sse (consoante temática) 
mos (desinência indicativa da pessoa e número verbal) 

e) Análise do morfema avisássemos 
aviss (desinência indicativa do modo e tempo verbal) 
á (desinência indicativa) 
sse (consoante temática) 
mos (desinência de pessoa) 

 
QUESTÃO 14 

Sobre a separação de sílabas: 
 

I. As letras que formam os dígrafos “rr”, “ss”, “sc”, “sç”, “xs”, e “xc” devem permanecer em 
sílabas diferentes; 

II. As letras que formam os dígrafos “rr”, “ss”, “sc”, “sç”, “xs”, e “xc” devem permanecer em 
sílabas iguais; 

III. As palavras monossílabas não são passivas de separação silábica; 
IV. Os hiatos não devem permanecer na mesma sílaba; 

 
A sequência correta é: 

a) F – V – V – V 
b) V – F – V – V 
c) F – V – F – F 
d) F – V – V – F 
e) V – F – F – F 

 
QUESTÃO 15 

Leia o diálogo entre um advogado e seu cliente 

Advogado: Você sabe que não pode me faltar com a verdade? 
Cliente: Sim, eu sei! Mas eu preciso contar tudo da minha vida? 
Advogado: Não! Apenas o que estiver relacionado ao desentendimento entre você e seu marido. 
Cliente: Então é tudo, porque ele é a minha vida toda! 
 
O diálogo entre o advogado e a cliente evidencia: 

a) Um discurso de autoridade; 
b) Um discurso direto comum e com tom de humor; 
c) Um discurso indireto com tom de humor; 
d) Um discurso de descaso com a cliente; 
e) Uma ideia errônea sobre a mulher; 

 
QUESTÃO 16 

Nas frases “O secretário é muito inteligente” e “o secretário é inteligentíssimo” podemos afirmar 
que há respectivamente os seguintes graus: 

a) Analítico e sintético; 
b) Sintético e analítico; 
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c) Sintético e reflexivo; 
d) Analítico e reflexivo; 
e) Superlativo e Superlativo; 

 
QUESTÃO 17 

Nas palavras “casebre” e “casarão” temos respectivamente: 
a) Ambos apresentam sufixos com significados iguais; 
b) Ambos apresentam sufixos: um apontando para o diminutivo e outro para o aumentativo; 
c) Apenas o primeiro vocábulo apresenta sufixo; 
d) Apenas o segundo vocábulo apresenta sufixo; 
e) Os dois casos não apresentam sufixo; 

 
QUESTÃO 18 

Nas frases “Aquele advogado, o Leandro, ainda não entregou a petição” e “Leandro, venha 
entregar!”. Os termos destacados referem-se especificamente a: 
 

a) Aposto e adjetivo; 
b) Substantivo e adjetivo; 
c) Aposto e vocativo; 
d) Vocativo e adjetivo; 
e) Aposto e substantivo; 

 
QUESTÃO 19 

O ex-presidente interino do Brasil, Michel Temer afirmou em uma coletiva de imprensa que: "Eu sei 
o que fazer no governo e saberei como conduzir. Se perceber que houve equívoco na condução do 
governo reverei essa posição, consertá-lo-ei", disse, seguido de uma risadinha. "Vocês gostaram do 
'ei', né? Pois consertá-lo-ei."  
 
Em relação ao discurso acima é possível observar a presença pouco usual de: 

a) Mesóclise; 
b) Próclise; 
c) Elipse; 
d) Metáfora; 
e) Anacoluto; 

 
QUESTÃO 20 

Das alternativas abaixo, apenas uma apresenta todas as palavras com acentuação gráfica de 
maneira correta. Marque-a. 
 

a) Fórum, Júri, vírus, fizésseis, dólmen; 
b) Éden, biceps, café, lâmpada, próclise; 
c) Têxtil, réptil, cadáver, mesóclise e sotão; 
d) Prótons, íris, fossíl, afoxé, axé; 
e) Nagô, assembléia, jibóia, bóia, herói; 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
QUESTÃO 21 

(UNIFIMES 2019) Em uma mesa foram dispostos sequencialmente quatro processos administrativos 
com capa de cores diferentes (Amarela, Azul, Branca e Verde). De acordo com as regras abaixo, 
assinale a afirmativa que contém a sequência correta de cores para os quatro processos 
administrativos: 
 

• O processo administrativo de capa verde ocupa a terceira posição; 

• O processo administrativo de capa amarela está em qualquer posição depois do de capa 
branca; 

• O processo administrativo de capa azul está em qualquer posição antes do de capa verde. 
 

a) Azul, Amarela, Verde e Branca 
b) Azul, Branca, Verde e Amarela; 
c) Amarela, Branca, Verde e Azul; 
d) Branca, Amarela, Verde e Azul; 
e) Amarela, Azul, Verde e Branca 

 
QUESTÃO 22 

(UNIFIMES 2019) “Leonardo Fibonacci (1170 — 1250) foi um matemático italiano, de grande 
influência na idade média. Muitos consideram Fibonacci como o maior matemático da idade média. 
Introduziu os algarismos arábicos na Europa e descobriu a sequência de Fibonacci. [..]” <Fonte: 
https://www.ebiografia.com/leonardo_fibonacci/ acesso em 22/02/2019> 
 
A sequência de Fibonnacci “É uma sucessão de números [..] infinita e começa com 0 e 1. Os números 
seguintes são sempre a soma dos dois números anteriores. Portanto, depois de 0 e 1, vêm 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34…” <Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-a-sequencia-de-
fibonacci/ acesso em 22/02/2019> 
 
Em termos matemática, a sequência de Fibonacci é definida recursivamente pela fórmula: 
FN = FN-1 + FN-2, sendo que o primeiro termo da série F1 = 0 e o segundo F2 = 1.  
 
Determine a alternativa que contém o valor correspondente ao somatório dos 15 primeiros termos 
da sequência de Fibonnacci: 

a) 376 
b) 521 
c) 896 
d) 936 
e) 986 

 
Leia com atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões de 23 e 24. 

A lógica é uma ciência que surgiu na antiguidade e desde os seus primórdios o seu objetivo 
fundamental é a análise de métodos do raciocínio. Para Souza (2015), no estudo desses métodos a 
Lógica se interessa na forma e não no conteúdo dos argumentos. Ainda fazendo uma interlocução 
com o autor, considere os exemplos: 

• Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. 

https://www.ebiografia.com/leonardo_fibonacci/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-a-sequencia-de-fibonacci/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-a-sequencia-de-fibonacci/
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• Todo cão late. Totó é um cão. Portanto, Totó late. 
Do ponto de vista da Lógica, os argumentos apresentados têm a mesma estrutura, ou seja: 

• Todo X é Y, Z é X. Portanto, Z é Y. 
Dessa forma, a Lógica representa o estudo de tais estruturas proporcionando uma capacidade crítica 
que permite diferenciar os argumentos, as inferências e as provas corretas. 
Dentre as Lógicas, a mais simples é a Lógica Proposicional Clássica, a qual se fundamenta em três 
passos básicos: 

1. Especificação de uma linguagem; 
2. Estudos de métodos; e 
3. Sistemas de dedução formal. 

Com a especificação da linguagem da Lógica Proposicional, seguindo regras gramaticais e 
semânticas e, a partir de uma sequência de palavras, pode-se formar sentenças do tipo “Está 
Chovendo”. Essas sentenças podem ser interpretadas como Verdadeira ou Falsa. Assim, uma 
proposição é uma sentença declarativa que pode ser interpretada como verdadeira ou falsa, mas 
não ambos. É usual denotar as proposições com letras maiúsculas: 

• João é estudioso: A 

• Ana é bonita: B 

• João é estudioso e Ana é bonita: C 
Onde C pode ser reescrita como sendo A ∧ B. 

Com a utilização de conectivos pode-se construir proposições compostas, a saber: 

• Conjunção: A e B 
o A  ∧  B    
o é verdadeira se A e B forem ambas verdadeiras, caso contrário. é falsa; 

• Disjunção: A ou B 
o A  ∨  B    
o é falsa quando A e B são ambas falsas, caso contrário, é verdadeira; 

• Condicional: Se A, então B 
o A  →  B  
o é falsa quando A é verdadeira e B é falsa, caso contrário, é verdadeira; 

• Bicondiconal: A se e somente se B 
o A  ↔ B   
o é verdadeira quando A e B forem ambas verdadeiras ou ambas falsas, caso 

contrário, é falsa; 

• Negação 
o ¬A   
o é verdadeira quando A é falsa, e é falsa quando A é verdadeira 

 
Para determinar o valor lógico verdadeiro (V) ou falso (F) de uma proposição composta faz-se uso 
da Tabela Verdade. Para a construção da Tabela Verdade, deve-se antes relacionar em colunas as 
proposições simples envolvidas e dar a elas todos os valores lógicos combinados. A figura abaixo 
representa a tabela verdade para as proposições P e Q: 
 

P Q ¬ P ¬ Q P  ∨  Q P   ∧   Q P → Q P  ↔ Q 

F F V V F F V V 

F V V F V F V F 

V F F V V F F F 

V V F F V V V V 
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QUESTÃO 23 

(UNIFIMES 2019) Qual das alternativas abaixo não representa uma proposição: 
a) O número 835 é primo; 
b) João é estudioso e Ana é bonita; 
c) Ana é bonita e estudiosa; 
d) Eu não estou bem certo se esse carro me agrada; 
e) A cidade de Santa Rita do Araguaia faz parte do Estado de Goiás. 

 
QUESTÃO 24 

(UNIFIMES 2019) Considere a seguinte proposição: “Hoje é Domingo e Amanhã não Choverá”, que 
na lógica proposicional pode ser representada por: 

• Hoje é Domingo: P 

• Amanhã não Choverá: ¬Q 
 
Qual das alternativas abaixo, representa a negação de “Hoje é Domingo e Amanhã não Choverá”: 

a) hoje não é domingo ou amanhã choverá 
b) hoje não é domingo e amanhã não choverá 
c) hoje não é domingo então amanhã choverá 
d) hoje não é domingo nem amanhã choverá 
e) hoje é domingo ou amanhã choverá 

 
QUESTÃO 25 

(UNIFIMES 2019) Em uma Prova de Títulos, os currículos, e respectivos documentos, dos candidatos 
habilitados são encaminhados para uma Banca Examinadora que é composta por 3 membros.  Sabe-
se que para formar a Banca Examinadora, uma Instituição de Ensino Superior dispõe de 22 docentes 
com especialidades distintas e, consequentemente, habilitados para serem membros dessa banca. 
Marque a alternativa que representa a quantidade de bancas distintas, com 3 membros, que podem 
ser formadas com 22 docentes com especialidades distintas: 

a) 1540 
b) 1680 
c) 1890 
d) 1940 
e) 1980 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM DIREITO E PRÁTICAS JURÍDICAS 

 
QUESTÃO 26 
 
Segundo dados oficiais do último censo do IBGE, o município de Santa Rita do Araguaia-GO possui 
7.916 habitantes. Com base nesse número de habitantes, o número máximo de vereadores para o 
município é de: 

a) nove. 
b) onze. 
c) treze. 
d) cinco. 
e) sete. 

 
QUESTÃO 27 
 
Silvio é enfermeiro chefe em um hospital municipal. Silvio é concursado e possui o curso superior 
em enfermagem. Silvio exerce as suas funções em um período ininterrupto de seis horas contínuas, 
com intervalo de quinze minutos para refeição ou lanche. Sua jornada inicia-se às seis da manhã e 
encerra-se ao meio dia. Silvio prestou concurso público, no âmbito do Estado de seu município, para 
professor assistente no curso de enfermagem em uma universidade estadual. Silvio foi aprovado e 
pretende tomar posse no cargo de docente. Sabe-se que o curso de enfermagem funciona somente 
no período noturno. Ambos os cargos são remunerados. Neste caso hipotético, é correto afirmar 
que: 

a) Silvio somente poderá exercer os dois cargos públicos, segundo regras constantes da 
Constituição Federal, se a universidade à qual pretende ingressar como docente, pertencer 
à Administração Pública estadual descentralizada. 

b) Silvio somente poderia acumular os dois cargos, se fizesse opção por uma das remunerações, 
não podendo acumular as duas remunerações, apesar da compatibilidade de horários. 

c) Se a universidade à qual Silvio pretende ingressar fosse pertencente à Administração 
centralizada ou descentralizada do município, não poderia Silvio acumular as duas 
remunerações. 

d) Silvio poderá exercer os dois cargos públicos porque a sua situação se adequa à exceção da 
não acumulação de cargos públicos segundo a Constituição Federal. 

e) Silvio somente poderia acumular os dois cargos e as duas remunerações, se ambos fossem 
específicos da área da saúde. 

 
QUESTÃO 28 
 
Um tribunal de justiça requisita ao chefe do Poder Executivo de um determinado município três 
pagamentos, em razão de sentenças transitadas em julgado, em desfavor do município, com os 
seguintes dados: 

I. Em favor de João Manoel, com 53 anos de idade, em ação de cobrança de diferenças 
remuneratórias, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); 

II. Em favor de Rita Maciel, com 62 anos de idade, em razão de ação de cobrança de diferença 
de valor contratual de fornecimento de bens ao município, no valor de R$ 98.000,00 
(noventa e oito mil reais); 

III. Em favor de Pedro Silviano, com 34 anos de idade, portador de doença grave e incurável, em 
razão de cobrança de indenização por invalidez parcial, danos morais e lucros cessantes 
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provenientes de atropelamento que sofrera por viatura oficial do município, valor de R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 

 
Diante da situação hipotética enunciada, assinale a alternativa correta abaixo, à luz da Constituição 
Federal e dos demais elementos de legislação de regência. 

a) Rita Maciel receberá o seu crédito, como precatório, com preferência sobre João Manoel, 
mas não terá preferência sobre Pedro Silviano. 

b) Pedro Silviano terá preferência sobre João Manoel e Rita Maciel, e receberá o seu crédito 
através de Requisição de Pequeno Valor – RPV. 

c) Todos os três – Rita Maciel, Pedro Silviano e João Manoel, dadas as suas condições jurídicas 
de caráter subjetivo, deverão receber os seus créditos com a mesma preferência sobre os 
precatórios comuns, em razão ou de suas idades ou da natureza alimentícia do crédito. 

d) Pedro Silviano receberá o seu crédito, em forma de precatório, com preferência somente 
sobre João Manoel. 

e) Rita Maciel receberá o seu crédito, como Requisição de Pequeno Valor (RPV), com 
preferência sobre João Manoel, mas não terá preferência sobre Pedro Silviano. 

 
QUESTÃO 29 
 
Marque a alternativa em que se trata de autoridade que não tem competência constitucional para 
interpor ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade perante o STF. 

a) Presidente da República. 
b) Governador de Estado ou do Distrito Federal. 
c) Procurador Geral da República. 
d) Advogado Geral da União. 
e) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
QUESTÃO 30 
 
Marque a alternativa que contém, na ordem respectiva, meios de controle da Administração 
Pública, na forma de controle social ou popular, de controle interno e de controle externo. 

a) Tribunal de Contas da União – Tribunal de Contas dos Estados – Controladoria Geral de 
município. 

b) Ação civil pública – Controladoria Geral de município – Câmara de Vereadores. 
c) Ação popular – Controladoria Geral de município – Câmara de Vereadores. 
d) Portal de transparência municipal – Ação Popular – Câmara de Vereadores. 
e) Tribunal de Contas Municipal – Ação Popular – Congresso Nacional. 

 
QUESTÃO 31 
 
Assinale a alternativa que corresponda a um ente público da administração pública descentralizada, 
que tem por finalidade a incumbência legal de conduzir serviço de natureza pública. 

a) Entidade paraestatal. 
b) Entidade empresarial pública. 
c) Sociedade de economia mista. 
d) Entidade autárquica. 
e) Fundação privada. 
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QUESTÃO 32 
 
Segundo o princípio da autotutela administrativa, a Administração Pública: 

a) Poderá rever os seus próprios atos administrativos, anulando-os, em caso de ilegalidade, e 
revogando-os se considerados inoportunos, dependendo, no caso da anulação, de 
ratificação pelo Poder Judiciário, de forma ex-officio ou provocada. 

b) Poderá rever os seus próprios atos administrativos, revogando-os, em caso de ilegalidade. 
c) Poderá rever os seus próprios atos administrativos, depois de autorizado pelo Poder 

Judiciário, anulando-os, em caso de ilegalidade, e revogando-os se considerados 
inoportunos. 

d) Poderá rever os seus próprios atos administrativos, anulando-os, em caso de ilegalidade, e 
revogando-os se considerados inoportunos. 

e) Somente poderá anular um ato administrativo por determinação do Poder Judiciário, 
levando-se em consideração que o controle da Administração Pública no Brasil segue os 
critérios do Sistema Inglês, e, frente a isso, somente o Poder Judiciário pode declarar a 
ilegalidade dos atos da Administração Pública. 

 
QUESTÃO 33 
 
Um agente do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) de um determinado Estado, 
autuou e aplicou multa em desfavor de um engenheiro, por falta de recolhimento de valores 
relativos às Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) sobre fiscalização de obra de sua 
responsabilidade técnica. Diante da hipótese deste enunciado, em sede de Poderes da 
Administração Pública, é correto afirmar que: 

a) O agente do CREA agiu fazendo uso do Poder Punitivo Administrativo. 
b) O agente do CREA agiu fazendo uso do Poder de Polícia Administrativo. 
c) O agente do CREA agiu fazendo uso do Poder Hierárquico Administrativo. 
d) O agente do CREA agiu de forma errada, pois deveria ter autuado o engenheiro e ter lançado 

em seu desfavor uma taxa de polícia correspondente à fiscalização. 
e) O agente do CREA agiu fazendo uso de Poder Vinculado Administrativo. 

 
QUESTÃO 34 
 
Um determinado município pretende adquirir um serviço específico e obtém informações de órgão 
oficial, que há somente um fornecedor no País para prestação do serviço desejado.  Diante desta 
situação é correto afirmar que estar-se-á diante de 

a) Uma situação de inexigibilidade de licitação, de conformidade com os preceitos da lei nº 
8.666/93. 

b) Uma situação de dispensa de licitação, em conformidade com os preceitos da lei nº 
8.666/93. 

c) Uma situação tida como “licitação fracassada”, de conformidade com os preceitos da lei nº 
8.666/93. 

d) Uma situação tida como “licitação deserta”, de conformidade com os preceitos da lei nº 
8.666/93. 

e) Uma situação que requer um certame de credenciamento, ante a ausência de possibilidade 
de licitação pública. 
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QUESTÃO 35 
 
Segundo a Lei nº 10.520/2002, a Lei do Pregão, e a Lei Complementar nº 123/2006, Estatuto 
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, é correto afirmar que: 
 

a) As empresas do tipo ME e EPP estarão obrigadas, para participarem de sessões de pregões, 
a estarem com a situação de regularidade fiscal com as fazendas públicas em dia. 

b) As empresas do tipo ME e EPP não estarão obrigadas a se manterem em total regularidade 
fiscal durante a execução contratual, mas tão somente quando da assinatura do contrato 
administrativo. 

c) A comprovação da habilitação e regularidades previstas no edital de pregão presencial dar-
se-á somente depois de avaliada a proposta do licitante que apresentou a melhor oferta, 
após o encerramento da etapa competitiva, que será tida como habilitada e vencedora, pelo 
pregoeiro, após constatada a tal regularidade. 

d) É permitido, pela lei, a exigibilidade de garantia de proposta para os licitantes de pregão, 
comum e eletrônico. 

e) No pregão eletrônico ou presencial, a habilitação e a verificação da regularidade fiscal 
ocorrerão antes da etapa competitiva, de lances. 

 
QUESTÃO 36 
 
São características específicas do Pregão – presencial ou eletrônico – SRP: 

a) Trata-se de um sistema de registro de preços mantidos por um órgão gerenciador, através 
de uma ata de registro de preços, objetivando aquisições futuras, dentre vários motivos pela 
impossibilidade de se manter estoques de materiais, quando houver a necessidade de 
aquisições de bens de forma eventual e quando não for possível definir de forma exata e 
precisa a quantidade da demanda. 

b) Habilitação anterior à etapa competitiva. 
c) Somente a União poderá licitar mediante pregão eletrônico SRP. 
d) Com relação à ata de registro de preços do SRP, a Administração Pública poderá adquirir o 

produto ou bem de qualquer dos licitantes cotados, independentemente da classificação de 
suas cotações.  

e) No pregão SRP, o órgão gerenciador convocará os fornecedores somente para a assinatura 
de eventuais e futuros contratos, com base na ata de registro de preços, não tendo 
necessidade de assinatura dos fornecedores na ata de registro de preço. 

 
QUESTÃO 37 
 
Cláudio atrasou a apresentação de sua declaração de imposto de renda junto à Receita Federal do 
Brasil. A declaração foi apresentada fora do prazo estabelecido pela legislação pertinente. 
Posteriormente, três meses depois de expirado o prazo para a apresentação da declaração de renda, 
Cláudio regularizou a sua situação e apresentou a sua declaração de renda. Pelo atraso na entrega 
da declaração de renda, Cláudio foi autuado e lhe foi aplicada uma multa administrativa. Ao final, 
Cláudio teve que pagar o imposto devido, adicionado de multa moratória e juros legais e a multa 
tributária pelo atraso na entrega da declaração de renda. Com base no presente enunciado, e 
levando-se em consideração a natureza da obrigação tributária ser principal ou acessória, conforme 
estabelece o Código Tributário Nacional, é correto afirmar que: 
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a) No que se refere ao atraso ou omissão em apresentar a declaração de renda junto à Receita 
Federal, Cláudio descumpriu uma obrigação tributária principal. 

b) O atraso no pagamento do tributo devido constitui omissão de uma obrigação tributária 
principal. 

c) O pagamento da multa tributária efetivado por Cláudio constitui cumprimento de obrigação 
tributária acessória. 

d) O pagamento da multa tributária por atraso na entrega da declaração de renda e o 
pagamento do tributo, com juros e multa moratória, constitui cumprimento de obrigação 
tributária principal. 

e) O pagamento do tributo devido constitui cumprimento de obrigação tributária principal, já 
o pagamento das multas, pelo atraso da declaração de renda e a moratória, juntamente com 
os juros legais constitui cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 
QUESTÃO 38 
 
Fenômeno jurídico tributário que transforma uma obrigação tributária em crédito tributário: 

a) Decadência 
b) Dívida ativa 
c) Fato gerador 
d) Prescrição 
e) Lançamento 

 
QUESTÃO 39 
 
Em se tratando do fenômeno da tributação, advindo da relação jurídica tributária, assinale, abaixo, 
a alternativa que corresponda à correta ordem dos acontecimentos legais na dita relação, prevendo 
as situações de regularidade e de possíveis e eventuais irregularidade fiscais em sede de 
inadimplência. 

a) Fato gerador – obrigação tributária – lançamento – crédito tributário – inscrição na dívida 
ativa – execução fiscal. 

b) Fato gerador – obrigação tributária – crédito tributário – lançamento – inscrição na dívida 
ativa – execução fiscal. 

c) Fato gerador – crédito tributário – lançamento – obrigação tributária – inscrição na dívida 
ativa – execução fiscal. 

d) Fato gerador – crédito tributário – obrigação tributária – inscrição na dívida ativa – 
lançamento – execução fiscal. 

e) Fato gerador – lançamento – obrigação tributária – inscrição na dívida ativa – crédito 
tributário – execução fiscal. 

 
QUESTÃO 40 
 
Não representa forma de extinção do crédito tributário, à luz do Código Tributário Nacional: 

a) Anistia tributária; 
b) Pagamento; 
c) Remissão; 
d) Prescrição; 
e) Decadência. 
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QUESTÃO 41 
 
João, advogado, na data de 15 de fevereiro de 2019, recebeu honorários advocatícios no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). João, no dia seguinte, providenciou o recolhimento, através de 
documento de recolhimento hábil, junto à Receita Federal do Brasil, do valor correspondente a 
27,5% do valor recebido, a título de IRPJ. Em se tratando de prazo decadencial para o lançamento 
tributário, assinale abaixo a alternativa compatível com o dies a quo do cômputo do referido prazo. 

a) O dies a quo do cômputo do prazo decadencial será a partir de 1º de janeiro de 2020. 
b) O dies a quo do cômputo do prazo decadencial será a partir de 16 de fevereiro de 2019. 
c) O dies a quo do cômputo do prazo decadencial será a partir de 15 de fevereiro de 2019. 
d) O dies a quo do cômputo do prazo decadencial será a partir de 15 de março de 2019. 
e) O dies a quo do cômputo do prazo decadencial será a partir de 17 de fevereiro de 2019. 

 
QUESTÃO 42 
 
Segundo as regras constitucionais sobre a repartição da receita tributária, é correto afirmar que: 

a) Aos municípios pertencem, em qualquer caso, a totalidade do Imposto da União sobre 
propriedades territoriais rurais relativamente aos imóveis rurais situados em seus 
territórios. 

b) Aos municípios pertencem cem por cento do imposto da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, 
suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 

c) Vinte por cento do produto da arrecadação do imposto estadual sobre a propriedade de 
veículos automotores são repassados aos municípios relativamente aos veículos licenciados 
em seus territórios. 

d) Vinte por cento do produto da arrecadação dos impostos residuais serão repassados aos 
municípios, pela União. 

e) Cinquenta por cento dos impostos dos Estados sobre a circulação de mercadorias, e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicações 
serão repassados aos municípios. 

 
QUESTÃO 43 
 
Assinale a alternativa em que constem apenas tributos de competência tributária municipal. 

a) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – Contribuições sobre Intervenção 
no Domínio Econômico. 

b) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – impostos residuais. 
c) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – impostos sobre transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos; 
d) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – imposto sobre transmissão “inter 

vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição. 

e) Contribuição sobre iluminação pública - operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
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QUESTÃO 44 
 
Analise as assertivas de I a III, julgando-as como “verdadeiras” ou “falsas”, à luz do Direito Tributário 
Pátrio, e, em seguida, de conformidade com a análise, assinale a alternativa correta. 
 

I. A imunidade tributária representa uma forma de ausência de competência tributária pela 
ausência de hipótese de incidência tributária; 

II. A imunidade tributária é uma forma de extinção do crédito tributário; 
III. Na imunidade tributária, assim como na isenção tributária, não há obrigação tributária a ser 

objeto de lançamento tributário. 
 

a) As assertivas I e II estão corretas. 
b) As assertivas I e III estão corretas. 
c) As assertivas II e III estão incorretas. 
d) As assertivas II e III estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 

 
QUESTÃO 45 
 
São, respectivamente, formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário: 

a) Recurso administrativo voluntário e ação judicial de anulação de crédito tributário sem 
liminar. 

b) Impugnação administrativa e ação judicial de anulação de crédito tributário com liminar. 
c) Parcelamento e remissão. 
d) Moratória e anistia. 
e) Depósito do montante integral em ação judicial de anulação de crédito tributário e remissão. 

 
QUESTÃO 46 
 
O município “A” efetivou uma despesa com combustível para ser usado em suas viaturas oficiais. O 
município “B”, efetivou, em determinado mês, despesas com pagamento de auxílio-creche para 
seus servidores públicos. Sob a ótica da Lei nº 4.320/64 (Lei Geral do Orçamento Público), 
relativamente à classificação legal das despesas públicas, é correto afirmar que 

a) O município “A” efetivou uma despesa de capital do tipo inversão financeira. 
b) O município “B” efetivou uma despesa corrente do tipo transferência corrente. 
c) O município “A” efetivou uma despesa corrente do tipo custeio. 
d) O município “B” efetivou uma despesa de capital do tipo investimento. 
e) O município “A” efetivou uma despesa de capital do tipo custeio. 

 
QUESTÃO 47 
 
Uma sentença judicial, prolatada pela Justiça Comum Estadual, em face de um município, e em favor 
de Carlos Silva Ponderão, em razão de inexecução contratual, teve os seus valores atualizados. Em 
seguida, o Presidente do Tribunal de Justiça envia ofício requisitório ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, na data de 5 de setembro de 2018. Diante deste enunciado, assinale a alternativa correta, 
segundo a legislação de regência. 

a) Os valores requisitados pelo Tribunal de Justiça serão inseridos na Lei Orçamentária relativa 
ao ano de 2020. 
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b) Os valores requisitados pelo Tribunal de Justiça serão inseridos na Lei Orçamentária relativa 
ao ano de 2019. 

c) Os valores requisitados pelo Tribunal de Justiça serão inseridos na Lei Orçamentária relativa 
ao ano de 2018. 

d) O prazo que o município terá para pagar o crédito de Carlos, requisitado pelo Tribunal de 
Justiça, sem mais adição de juros e de correções, será 31 de dezembro de 2019. 

e) O prazo que o município terá para pagar o crédito de Carlos, requisitado pelo Tribunal de 
Justiça, sem mais adição de juros e de correções, será 31 de dezembro de 2018. 

 
QUESTÃO 48 
 
Ato administrativo, ligado à execução orçamentária e à execução financeira, praticado por um 
prefeito municipal, na qualidade de Ordenador de Despesas, que atenta contra os preceptivos legais 
da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

a) Abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, no último ano de mandato; 
b) Publicar decreto, alterando o cronograma mensal de desembolso financeiro no último ano 

de mandato; 
c) Praticar, perante instituição bancária, operação de crédito do tipo Antecipação de Receita 

Orçamentária (ARO), no último ano de mandato. 
d) Nomear servidor público, em comissão, para ocupação de cargo vago, de confiança, de livre 

nomeação e exoneração, no último ano de mandato, especificamente no primeiro bimestre 
do ano. 

e) Abrir créditos adicionais, do tipo especiais, no último ano de mandato. 
 
QUESTÃO 49 
 
Assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma das formas de abertura de créditos adicionais 
utilizada para criação de uma dotação orçamentária (DO) inexistente na Lei Orçamentária Anual 
(LOA). 

a) Abertura de créditos suplementares. 
b) Abertura de créditos extraordinários. 
c) Abertura de créditos especiais. 
d) Antecipação de receita orçamentária. 
e) Dotação para despesas contingenciais. 

 
QUESTÃO 50 

Em relação à ordem cronológica de pagamentos a contratados, a Administração Pública deverá: 
 

a) Para todo e qualquer pagamento a contratado, que a Administração Pública for efetivar, 
deverá fazê-lo no prazo de cinco dias úteis, contados da emissão da fatura, sob pena de 
quebra da ordem cronológica de pagamento. 

b) A quebra da ordem cronológica de pagamento constitui apenas uma irregularidade 
administrativa, não sendo considerada como crime de responsabilidade de prefeitos. 

c) A Administração Pública poderá pagar as suas despesas públicas de acordo com o 
cronograma mensal de desembolso, independentemente da fonte de recurso, não estando 
obrigada a obedecer a ordem cronológica de pagamento quando o valor da despesa a ser 
paga não ultrapassar o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 
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d) No âmbito da Administração Pública, a ordem cronológica de pagamentos só diz respeito ao 
pagamento de precatórios requisitados pelos tribunais do Poder Judiciário, de conformidade 
com a Constituição Federal. 

e) Para os pagamentos cujos valores não ultrapassem o teto máximo estabelecido pelo art. 24, 
II, da Lei nº 8.666/93 (R$ 17.600,00), deverão ser pagos em até cinco dias úteis, contados da 
apresentação da fatura. 
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CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS AO CARGO 
PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL 

QUESTÃO 01 
Qual é a correta ordem da execução da despesa pública (estágios da despesa pública), de acordo com os preceptivos 

legais da Lei nº 4.320/64, e em qual desses estágios verifica-se o direito adquirido pelo credor, tendo por base os 

títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito? 
1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
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QUESTÃO 02 
Quais são os tributos que estão inseridos dentro da competência tributária comum, segundo o Sistema Tributário 

Nacional? Qual(is), dentre esses tributos, é(são) considerado(s) como tributo(s) cujas receitas não podem estar 

vinculadas a despesas, a fundos ou a órgãos? 

 
1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
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QUESTÃO 03 
Sabe-se que uma das modalidades ou espécies de taxas é a taxa de polícia, instituída e cobrada em razão do 

exercício do poder de polícia pela Administração Pública, nas três esferas de governo. Sabe-se, também, que 

houve muitos embates no sentido de se considerar ou não, para efeito da legitimação da cobrança da taxa 

de polícia, que o Poder Público somente poderia exigi-la se tivesse a regular e recorrente fiscalização em 

relação ao serviço tributado por esse tipo de taxa. A partir desta inferência doutrinária e jurisprudencial, 

discorra sobre o atual posicionamento sumular do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, 

especificamente quanto ao requisito que deu azo ao embate acima mencionado. 
1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
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QUESTÃO 04 
Discorra, definindo o que vem a ser fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade, em matéria de tributos, 

segundo a doutrina de Direito Tributário. No contexto da definição, cite pelo menos dois impostos constantes 

do Sistema Tributário Nacional, que detêm características de extrafiscalidade. 
1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
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QUESTÃO 05 
Discorra sobre a diferença entre licitação deserta e licitação fracassada, e quais são as consequências para a 

Administração Pública, em relação à contratação do objeto desses dois tipos de certame, à luz da legislação 

de regência e da doutrina pátria. 
1.   

2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   

 


