CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE GOUVELÂNDIA -GO
no 01/2019
cargo

PROCURADOR
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM
4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Vencer a si próprio é a maior das vitórias.

8. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir

da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

9. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
11. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

12. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação
da sua prova.
13. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

14. A folha de texto definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não
apropriado qualquer palavra, desenho ou marca que a identifique, sob pena de anulação. A detecção de qualquer marca
identificadora no espaço destinada a transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova do(a) candidato(a). No
momento da entrega da Prova Discursiva o(a) candidato(a) deverá realizar o destaque da filipeta na presença do fiscal de
sala, o qual receberá tanto a prova discursiva quanto a filipeta correspondente.
15. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.ifepbr.org.br
boa prova a todos!
PROCURADOR
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(d) Apenas os itens II e III estão corretos.

LÍNGUA PORTUGUESA

(e) Todos os itens estão corretos.

As questões de 01 a 10 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente
antes de respondê-las.

(Texto)

QUESTÃO 04

O trecho do Texto “[...] que um cão vive” (linha 9) exerce função sintática de:
(a) Sujeito.

(b) Adjunto adverbial.

(c) Adjunto adnominal.

(d) Complemento nominal.
(e) Objeto direto.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela regra das “palavras paroxítonas terminadas em ditongo”:
(a) “Está” (linha 1).
(b) “Há” (linha 1).

(c) “Década” (linha 1).

QUESTÃO 01

(d) “Cão” (linha 5).

A partícula “que” presente na linha 8 introduz uma:

(e) “Estágio” (linha 10).

(a) Oração subordinada adjetiva restritiva.

QUESTÃO 06
A partícula "que" presente na linha 9 exerce a seguinte função morfológica:

(b) Oração subordinada adjetiva explicativa.

(c) Oração subordinada substantiva predicativa.

(a) Pronome relativo.

(d) Oração subordinada substantiva subjetiva.

(b) Pronome apassivador.

(e) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

(c) Conjunção integrante.

QUESTÃO 02

“A suposição é que [...]” (linha 8). Com base na transitividade verbal, é
correto afirmar que o verbo apresentado acima representa um:
(a) Verbo de ligação.

(b) Verbo intransitivo.

(c) Verbo transitivo direto.

(d) Verbo transitivo indireto.
(e) Verbo bitransitivo.

QUESTÃO 03

03. De acordo com o Texto e seu contexto, a suposição é que:

I- Cada ano que um cão vive equivale a sete anos humanos;
II- Não há conversão entre a idade humana e a idade animal;
III- Cada ano que um cão vive equivale a onze anos humanos.
Dos itens acima:

(a) Apenas o item I está correto.

(b) Apenas o item III está correto.

(c) Apenas os itens I e II estão corretos.

PROCURADOR

(d) Índice de indeterminação do sujeito.
(e) Conjunção coordenativa.

QUESTÃO 07

Sobre os travessões empregados na linha 4 e 6, respectivamente, assinale a alternativa correta:
(a) Poderiam ser corretamente substituídos por dois pontos.
(b) Poderiam ser corretamente substituídos por vírgulas.
(c) Foram incorretamente empregados.

(d) Poderiam ser suprimidos sem qualquer prejuízo de pontuação ao
Texto.
(e) Foram empregados para isolar uma oração subordinada adjetiva.
QUESTÃO 08

Com base nos encontros consonantais e nos dígrafos, analise:
I- “está” (linha 1);
II- “envelheceu” (linha 2);
III- “humanos” (linha 6).
Dos itens acima:
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(a) Apenas o item I configura um encontro consonantal.

(a)

(b) Apenas o item II configura um encontro consonantal.

(c) Apenas os itens I e III configuram um encontro consonantal.

(b)

(d) Apenas o item I configura um dígrafo.

(c)

QUESTÃO 09

(d)

A palavra “generalizada” (linha 2), no contexto em que está inserida,
exerce função morfológica de:

(e)

(e) Apenas o item III configura um dígrafo.

(a) Pronome.

(b) Substantivo.

A figura geométrica plana que possui 5 lados iguais é classificada como:

(c) Adjetivo.

(a) Hexágono.

(d) Advérbio.
(e) Artigo.

QUESTÃO 13

(b) Pentágono.
QUESTÃO 10

(c) Quadrado.

Na formação da palavra "deslealdade", é correto afirmar que há o processo de:

(e) Decágono.

(a) Derivação prefixal.
(b) Derivação sufixal.

QUESTÃO 14

Observe a figura abaixo.
É correto afirmar que o ângulo α é igual a:

(c) Derivação parassintética.

(a) 180°.

(d) Derivação sufixal e prefixal.
(e) Derivação regressiva.

(d) Triângulo.

(b) 50°.
(c) 80°.

MATEMÁTICA

(d) 160°.
(e) 20°.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 15

Em uma atividade escolar de laboratório, a seguinte expressão matemática foi utilizada para relacionar a posição de um objeto com o passar do tempo:

Se 3x² – 54x = 0, um dos resultados para x que satisfaz a equação é:

Nesta expressão, t é o instante, em segundos, que o objeto ocupa uma
determinada posição p, em metros. É correto afirmar que, se t = 5 s, p
é igual a:

(c) 6.

p = 2t² + 4t + 5

(a) 75 m.

(b) 50 m.
(c) 48 m.

(d) 35 m.
(e) 44 m.

QUESTÃO 12

Obtenha o resultado abaixo e assinale a alternativa correta:

PROCURADOR

(a) 9.

(b) 12.
(d) 18.
(e) 1.

QUESTÃO 16

Uma determinada aplicação financeira rende a juros compostos 10%
ao ano. Se o valor aplicado foi R$ 8.500,00, após 2 anos, o valor acumulado é:
(a) R$ 10.285,00.
(b) R$ 8.930,00.
(c) R$ 9.105,00.

(d) R$ 11.826,00.
(e) R$ 16.000,00.
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QUESTÃO 17

O consumo de determinado veículo é 9 km/l. Uma viagem de 90 km
terá consumido:
(a) 2 litros de combustível.

(b) 10 litros de combustível.
(d) 12 litros de combustível.
QUESTÃO 18

Um boleto de R$ 180,00 foi pago após a data do vencimento, de forma
que uma multa de 4% foi cobrada. O valor pago, após a incidência da
multa, é:
(a) R$ 230,00.

(b) R$ 193,50.

(d) Porto de Minas.

QUESTÃO 22

O estado de Goiás foi dividido, dando origem ao estado de Tocantins,
anteriormente a proposta de separação das duas regiões já havia sido
discutida, mas foi vetada pelo presidente militar, Figueiredo, e por seu
sucessor José Sarney. A divisão só foi concluída:
(a) Após a consolidação da Constituição de 1988.

(b) Com a fundação da superintendência de desenvolvimento centro-oeste, em 1990.
(c) Após o referendo estadual aplicado no ano de 1992.

(e) Com a fundação da nova capital brasileira, em 1960, a região norte
desmembrou-se do restante do estado.

(d) R$ 187,20.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 19

Uma biblioteca particular possui 20 livros de literatura para cada 5 livros de Matemática. É correto afirmar que a razão de livros de literatura em relação aos livros de Matemática é:
(a) 5 : 20.
(b) 3 : 5.

O estado de Goiás possui diferentes características físicas, seu relevo
é bem variado e possui chapadas, planaltos, depressões e vales, as altitudes mais baixas do estado estão concentradas na região oeste, e a
maior altitude está no:
(a) Pouso Alto.

(b) Pico da Neblina.

(c) Serra da Mantiqueira.

(c) 4 : 1.

(d) Pico da bandeira.

(d) 1 : 2.
(e) 3 : 5.

(c) Navegação Minas Goiás S/A.

(d) Após a criação dos parques industriais de Tocantins em 1973.

(c) R$ 184,00.

(e) R$ 196,00.

(b) Transportadora Franco Barbosa.

(e) Balsa dos bandeirantes.

(c) 5 litros de combustível.

(e) 8 litros de combustível.

(a) Ferrovia de comércio Barbosa.

(e) Chapada Diamantina.
QUESTÃO 20

QUESTÃO 24

Em um determinado evento há 42 mulheres e 58 homens que participam de um sorteio envolvendo um determinado prêmio. A probabilidade de ser sorteada uma mulher é:

Em Anápolis, Goiás, encontra-se um grande distrito industrial, o DAIA,
neste polo industrial encontra-se uma produção diversificada. A única
alternativa que descreve incorretamente um exemplo pertencente a
este polo é:

(b) 70%.

(b) Indústria têxtil.

(a) 56%.

(c) Produção de aparelhos celulares.

(c) 38%.

(d) Produção alimentícia.

(d) 35%.
(e) 42%.

(e) Produção mineral.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Em 1952, na região onde atualmente pertence à Gouvelândia, Antônio
Franco Barbosa juntamente com outros pioneiros, fundaram, para facilitar o intercambio comercial entre Minas Gerais e São Paulo, a empresa:
PROCURADOR

(a) Indústria automobilística.

QUESTÃO 25

Pela primeira vez, Papa nomeia uma mulher para Secretaria de Estado
do Vaticano, divulgado no dia 15 de janeiro, a advogada italiana, Francesca Di Giovanni, que está no Vaticano há 27 anos deverá ocupar a
tarefa de:
(a) Administrar a divisão que coordena as relações da Santa Sé com as
Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais.
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(b) Fazer parte da comissão internacional pela paz junto a Organização
das Nações Unidas.

(a) Ambos estão equivocados.

(d) Presidirá a divisão internacional do Vaticano em favor da vida, defendendo o combate a legalização do aborto.

(d) Mário Ricardo está correto.

(c) Organizar uma comitiva católica internacional pelo direito feminino e emancipação das mulheres.
(e) Gerenciar as principais tarefas papais de chefe de estado e organizar a agenda internacional do líder religioso.
QUESTÃO 26

De acordo com a Lei nº 11.417/06, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder
à sua revisão ou cancelamento. Nos termos da referida Lei, assinale a
alternativa correta:

(a) A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com
efeito vinculante dependerão de decisão tomada por 1/3 (um terço)
dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária.
(b) O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e
a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos
judiciários ou entre esses e a administração pública, controvérsia atual
que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de
processos sobre idêntica questão.
(c) No prazo de 15 (quinze) dias após a sessão em que editar, rever ou
cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do Diário da Justiça e do
Diário Oficial da União, o enunciado respectivo.

(d) O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não é legitimado a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante.
(e) O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver
formulado, não poderá se manifestar previamente à edição, revisão ou
cancelamento de enunciado de súmula vinculante.
QUESTÃO 27

A Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 dispõe sobre o processo e
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. De
acordo com a referida Lei, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade:
(a) Os Prefeitos dos Municípios.
(b) As Câmaras Municipais.

(c) Partido político com representação no Congresso Nacional.

(d) Qualquer pessoa jurídica com faturamento acima de R$
10.000.000,00 por ano.
(e) O Vice-Presidente da República.

QUESTÃO 28

João Victor estava em debate com seu colega Mário Ricardo sobre a
Lei nº 4.320/64. João dizia que o Ativo Financeiro compreenderá os
créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários, enquanto Mário Ricardo dizia que
o Ativo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo
pagamento independa de autorização orçamentária. De acordo com a
referida Lei, assinale a alternativa correta:
PROCURADOR

(b) João Victor está equivocado.
(c) João Victor está correto.
(e) Ambos estão corretos.

QUESTÃO 29

Sobre os créditos adicionais, avalie as assertivas a seguir com (V) para
Verdadeiro e (F) para Falso de acordo com a Lei nº 4.320/64:

(__)- São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento;
(__)- A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa;
(__)- Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o
ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos
dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas;
(__)- Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e
abertos por decreto executivo.
Assinale a sequência correta de V e F para as assertivas acima:
(a) F-F-V-V.

(b) V-F-F-V.
(c) V-F-V-F.

(d) V-V-V-V.
(e) F-F-V-F.

QUESTÃO 30

Sobre o parecer prévio conclusivo previsto na Lei Complementar nº
101/00, assinale a alternativa correta:
(a) Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre
as contas no prazo de trinta dias do recebimento, se outro não estiver
estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.

(b) Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as
contas no prazo de setenta dias do recebimento, se outro não estiver
estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.

(c) Os Tribunais de Justiça emitirão parecer prévio conclusivo sobre as
contas no prazo de setenta dias do recebimento, se outro não estiver
estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.
(d) Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as
contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver
estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.
(e) Os Tribunais de Justiça emitirão parecer prévio conclusivo sobre as
contas no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver
estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais.
QUESTÃO 31

De acordo com o Código Civil Brasileiro, se, por ocasião da conclusão
do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro
bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou
computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.
Sobre as arras é certo dizer que:
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(a) Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para
qualquer das partes, as arras ou sinal nunca terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da
outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em
ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar.

(b) Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para
qualquer das partes, as arras ou sinal não poderão ter função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício
da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente.
Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar.
(c) Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para
qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra
parte; e quem as recebeu não as devolverá, nem o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar.
(d) Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para
qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra
parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos
os casos haverá direito a indenização suplementar.

(e) Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para
qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra
parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos
os casos não haverá direito a indenização suplementar.
QUESTÃO 32

Sobre as relações de parentesco previstas no Código Civil julgue os
itens a seguir:
I- São parentes em linha reta, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra.
II- Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo
vínculo da afinidade.
III- Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável.
IV- São parentes em linha colateral ou transversal as pessoas que estão
umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes.
Dos itens acima:

(c) Apenas os itens III e IV estão corretos.
(d) Apenas os itens II e IV estão corretos.

QUESTÃO 33

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, José Dias disse na
aula de Direito do Consumidor que os interesses transindividuais, de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato são denominados como interesses
individuais homogêneos. Rodrigo contradisse José e disse que na verdade são denominados como interesses coletivos em sentido estrito.
De acordo com o mencionado diploma legal é certo dizer que:

(d) Ambos estão equivocados.

(b) As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

(c) Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato
não prejudicará as outras que dela sejam independentes.
(d) O erro de forma do processo acarreta tanto a anulação dos atos que
não possam ser aproveitados, devendo ser praticados, quanto os que
forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

(e) Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou
retificados.
QUESTÃO 35

Sobre a produção antecipada de prova, assinale a alternativa correta
com base no Código de Processo Civil:

(a) A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro
onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.
(b) A produção antecipada da prova previne a competência do juízo
para a ação que venha a ser proposta.

(c) A produção antecipada da prova nunca será admitida nos casos em
que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito
difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
(d) Não existe produção antecipada de prova no ordenamento jurídico
brasileiro.

(e) O juízo estadual não tem competência para produção antecipada
de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de
empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

(a) Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade
de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa jurídica
do advogado.

(e) Apenas os itens II e III estão corretos.

(c) Rodrigo está correto.

(a) É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for
intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

Para efeitos da Lei nº 8.906/94, a inscrição principal do advogado deve
ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer
o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. De acordo
com a referida Lei, é certo dizer que:

(b) Apenas os itens I e IV estão corretos.

(b) José Dias está correto.

Sobre as nulidades no processo civil, assinale a alternativa incorreta de
acordo com o Código de Processo Civil de 2015:

QUESTÃO 36

(a) Apenas os itens I e III estão corretos.

(a) Ambos estão corretos.

QUESTÃO 34

(b) Considera-se domicílio pessoal a sede principal da atividade de
advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa jurídica do
advogado.
(c) Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de
não relacionada com a advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio
da pessoa física do advogado.
(d) Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade
de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do
advogado.
(e) Considera-se domicílio pessoal a sede principal da atividade de
advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.

(e) Ambos estão parcialmente corretos.
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QUESTÃO 37

João Mário praticou a conduta típica de “exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida”. A conduta praticada por João é do crime de:

(d) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, desde que casados.
(e) Podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos, desde que casados.

(a) Peculato.

(b) Excesso de exação.
(c) Concussão.

(d) Corrupção passiva.
(e) Corrupção ativa.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que corresponde à conduta típica do crime de
Advocacia administrativa:
(a) Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação.
(b) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário.

(c) Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la.

(d) Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber
oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso.
(e) Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei.
QUESTÃO 39

Assinale a única alternativa que não corresponde um crime de responsabilidade dos Prefeitos, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
(a) Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do
Município a Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a Constituição do
Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos.
(b) Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular.

(c) Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente,
da aplicação de recursos, empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer titulo.
(d) Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las
em desacordo com as normas financeiras pertinentes.
(e) Desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas.
QUESTÃO 40

De acordo com a Lei nº 8.069/90, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Sobre a adoção, assinale a alternativa correta de acordo com a
referida Lei:
(a) Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.
(b) Podem adotar os maiores de 25 (vinte e cinco) anos, independentemente do estado civil.

(c) Podem adotar os maiores de 21 (vinte e um) anos, independentemente do estado civil.
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ORIENTAÇÕES PARA A PROVA DISCURSIVA
A prova discursiva prevista no item 7.3 receberá nota zero em casos de: fuga ao tema, de haver texto com quantidade inferior a 10 (dez)
linhas ou superior a 20 (vinte) linhas, de não haver texto, de identificação em local indevido, for escrita a lápis ou a caneta diferente da citada no
item 7.3.4 ou apresentar letra ilegível ou em outro vernáculo.
QUESTÃO DISCURSIVA

No ordenamento jurídico pátrio, foram criadas “prerrogativas processuais à Fazenda Pública”. Assim, disserte sobre o tema, justificando a necessidade da instituição dessas “prerrogativas”, diferenciando-as de “privilégios”, citando algumas prerrogativas, exemplificativamente,
e discorrendo sucintamente sobre a prerrogativa concernente aos prazos.
Folha de rascunho Prova Discursiva

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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