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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

PROCURADOR MUNICIPAL 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
(__) Existem termos que desempenham importante função 

de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 8) serve 
como um termo anafórico dentro do período a que 
pertence. 

(__) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

(__) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.6). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Assinale a alternativa correta sobre Intranet: 

 

A) A Intranet possui um meio de comunicação externa, 

compartilhando seus arquivos com qualquer pessoa. 

B) A intranet possui compartilhamento de dados e uma 

comunicação externa, ajudando seus usuários a ter 

um melhor compartilhamento de seus arquivos. 

C) A Intranet é um meio de acesso restrito, visando a 

centralização de informações, restringindo seu 

acesso apenas para seus usuários.   

D) A intranet é um meio de acesso restrito que não 

compartilha seus dados, porém tem uma 

comunicação externa.  

 

17) Entre as alternativas abaixo assinale a opção que 

contém apenas componentes do Hardware: 

 

A) Disco rígido, processador, interface de rede. 

B) UCP, leitor de vídeo, mouse. 

C) Teclado, monitor, DVD decrypter. 

D) Placa mãe, UCP, Windows media player. 

 

18) No Excel em sua forma padrão, assinale a alternativa 

que está errada: 

 

A) CTRL+S aplica ou remove sublinhado. 

B) CTRL+N aplica ou remove a formatação em itálico. 

C) CTRL+SHIFT+: insere a hora atual. 

D) CTRL+; insere a data atual.  

 

19) Existem quatro tipos de backup que você pode usar 

para salvar seus arquivos com maior segurança. 

Quais são eles?  

 

A) Backup diferencial, Backup normal, Backup de 

acesso e Backup de cópia. 

B) Backup inicial, Backup rápido, Backup normal, 

Backup incremental. 

C) Backup duplo, Backup diferencial, Backup simples, 

Backup de cópia. 

D) Back up normal, Backup diferencial, Backup 

incremental, Backup de cópia. 

 

20) Dos itens abaixo, quais se encontram na opção 

Layout da Página? 

 

A) Folha de rosto, Tabela e Gráfico. 

B) WordArt, Cor da página e Estrutura de Tópicos. 

C) Rascunho, Etiquetas e Quebra de página. 

D) Bordas de página, Colunas e Margens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 7  

 

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 
 

 
 

 

21)  O ministro da Educação “Professor Raimundo” foi 
autorizado por meio de lei de iniciativa do 
Presidente da República a ajuizar ADI contra uma lei 
que, segundo seu entendimento, dificultava o acesso 
de pessoas com deficiência a escolas públicas. Nesta 
hipótese, a ação deve: 

 

A) Ser julgada procedente, haja vista a pertinência 
temática da lei com o cargo exercido pelo ministro. 

B) Ser julgada procedente, haja vista que qualquer um 
dos ministros é autorizado a tratar de temas que 
envolvam a dignidade da pessoa humana. 

C) Nem mesmo ser aceita pelo Supremo, já que falta o 
requisito constitucional da legitimidade, pois no rol 
exaustivo do art. 103, da CF, não há previsão para 
Ministros de Estado. 

D) Ser julgada improcedente, já que a autorização 
legislativa do Presidente não poderia ser de sua 
iniciativa.  

 

22) Sobre controle das inconstitucionalidades, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

A) O controle de constitucionalidade pode ser 
classificado, quanto ao seu momento de exercício, 
como preventivo ou repressivo. 

B) Não cabe controle de constitucionalidade, em 
nenhuma modalidade, de normas originárias.  

C) Ato normativo já revogado não pode ser objeto da 
ADPF, mas poderia ser de ADI.  

D) O STF admite a impetração de MS por deputados e 
senadores, com o fulcro de evitar a tramitação de 
proposta de emenda constitucional que afronte o 
disposto no art. 60, § 4º, da CF, já que entende que, 
no caso, estes têm direito líquido e certo ao devido 
processo legal.  

 

23)  Sobre remédios constitucionais, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

A)  Conceder-se-á habeas data para assegura o 
conhecimento de informações bancárias de cônjuge 
do impetrante, quando aquele se recusa a fornecê-las 
em ação de alimentos. 

B) Para propor ação popular, o autor, obrigatoriamente, 
deve comprovar sua regularidade quanto aos 
direitos políticos, bastando para tanto a juntada de 
cópia do título eleitoral, ou documento que a ela 
corresponda. 

C) Uma associação com nove meses de constituição 
pode impetrar mandado de segurança coletivo em 
defesa dos interesses de seus membros. 

D) É possível impetrar habeas data para obter 
conhecimento de informações relativas a pessoa do 
impetrante disponíveis na ANAC, mesmo que tal 
pedido de informações não tenha sido formulado na 
agência. 

 
 

24)  De acordo com o entendimento sumulado pelo STF e 

pelo STJ, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) É inconstitucional lei que fixa o prazo decadencial 

para impetração de Mandado de Segurança.  

B) Controvérsia sobre matéria de direito não impede 

concessão de Mandado de Segurança. 

C) Pedido de reconsideração na via administrativa 

interrompe o prazo para o Mandado de Segurança. 

D) É cabível o Mandado de Segurança para convalidar a 

compensação tributária realizada pelo contribuinte. 

 

25) Sobre a organização administrativa e seus princípios, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) O agente público é, em suas ações, um representante 

da pessoa jurídica a que pertence tal qual um 

curador representando um incapaz. 

B) As autarquias são exemplo de desconcentração 

administrativa. 

C) A OAB não integra a Administração Pública Indireta, 

não ostenta a natureza jurídica de autarquia especial 

como os outros Conselhos de Fiscalização 

Profissional e nem se sujeita a nenhum tipo de 

controle ou tutela administrativa. 

D) Os conselhos de fiscalização profissional têm 

personalidade jurídica de direito privado. 

 

 

26)  Sobre os contratos administrativos e licitações, 

marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Podemos definir licitações simultâneas como aquelas 

que possuem objetos similares e o edital 

subsequentemente tem uma data anterior a 90 

(noventa) dias após o término do contrato resultante 

da licitação antecedente.  

B) O tipo de licitação de maior lance ou oferta ocorre na 

concessão de direito real de uso.  

C) Contratação direta ocorre unicamente nos casos de 

reconhecimento da inexigibilidade.  

D) A licitação é dispensável para a contratação de 

profissional de qualquer setor artístico, diretamente 

ou através de empresário exclusivo, desde que 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 

pública.  

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27)  Extingue-se a concessão de serviço público, entre 

outras hipóteses, pela retomada do serviço pelo poder 

concedente durante o prazo da concessão, por motivo 

de interesse público, mediante lei autorizativa 

específica e após prévio pagamento da indenização. 

Esta hipótese refere-se a: 

 

A) Encampação. 

B) Caducidade. 

C) Rescisão. 

D) Advento do termo contratual. 

 

28)  Não serão registrados em registro público: 

 

A) Emancipação por outorga dos pais ou por sentença 

do juiz. 

B) Interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 

C) Sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do 

casamento, o divórcio, a separação judicial e o 

restabelecimento da sociedade conjugal. 

D) Sentença declaratória de ausência e de morte 

presumida. 

 

29) Quem patrocina indiretamente, interesse privado 

perante a administração pública, valendo-se da 

qualidade de funcionário público, pratica o crime de: 

 

A) Advocacia Administrativa.  

B) Peculato.  

C) Prevaricação.  

D) Tráfico de influência. 

 

30) Sobre os crimes contra a Administração Pública, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) A configuração do crime de resistência prescinde da 

produção do resultado naturalístico consubstanciado 

no não cumprimento do ato legal, que constitui mero 

exaurimento deste crime. 

B) Um agente da polícia civil que deixa de investigar 

crime para satisfazer interesse pessoal comete o 

crime de prevaricação.  

C) O STJ pacificou entendimento no sentido de que o 

crime de violência arbitrária foi revogado pelo 

disposto na Lei que trata de abuso de autoridade.  

D) O crime de usurpação de função pública pressupõe 

que o agente, pelo menos, pratique um ato inerente 

ao ofício usurpado, pois, caso contrário, não se 

poderá entender caracterizado o verbo do tipo 

(usurpar). 

 

31)   Sobre contrato de trabalho, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) As férias anuais não podem ser fracionadas. 

B) A indenização pelo não deferimento das férias no 

tempo oportuno será calculada com base na 

remuneração devida ao empregado na época da 

reclamação ou, se for o caso, na da extinção do 

contrato.  

C) A suspensão do contrato de trabalho por mais de 

sessenta dias consecutivos importa na rescisão 

indireta do contrato de trabalho.  

D) Não é abusiva a transferência de empregado que 

exerça função de confiança, sem a devida 

comprovação da necessidade de serviço. 

 

32)  Estão isentas do pagamento de custas no processo 

trabalhista: 

 

A) Microempresas.  

B) Empresas Públicas.  

C) Fundações.    

D) Autarquias. 

 

33) Sabe-se que o Poder Constituinte originário é o 

poder de elaborar uma nova Constituição. Sobre o 

assunto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Caso a nova Constituição não determine a vacatio 

constitutionis, terá ela aplicabilidade imediata, a 

partir da sua promulgação. 

B) A limitação formal ao poder constituinte originário 

existe quando a Constituição veda a sua modificação 

durante certas circunstâncias excepcionais, de 

conturbação da vida do Estado. 

C) As normas constitucionais, salvo disposição expressa 

em contrário, aplicam-se de imediato, alcançando, 

sem limitações, os efeitos passados de fatos futuros. 

D) As normas constitucionais programáticas são 

aquelas de eficácia contida destinadas aos órgãos 

estatais para que tomem determinadas atitudes e 

são características de uma constituição dirigente. 
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CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

34) Provisória – prevista em seu processo legislativo - na 
qual dispunha sobre a organização e as garantias dos 
membros da Defensoria Pública do Estado. De 
acordo com o regular processo legislativo, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) A edição da referida medida provisória é 

inconstitucional em parte, pois pode ela prever 
apenas organização da Defensoria Pública do Estado, 
e não a garantia de seus membros. 

B) A edição da referida medida provisória é 
constitucional, cabendo ao estado organizar o 
funcionamento de sua Defensoria Pública. 

C) A edição da referida medida provisória é 
inconstitucional, pois cabe a União legislar sobre 
direito processual. 

D) A edição da referida medida provisória é 
inconstitucional, pois é vedada a edição de medida 
provisória que trate de organização e garantia aos 
membros da Defensoria Pública. 

 

35)  Jonas, servidor público da União, pediu licença por 
um ano para tratar de interesses particulares. Sabe-
se que o chefe da repartição, Sabino, possui 
competência para indeferi-la discricionariamente. 
Sabino, alegando como motivo a falta de pessoal na 
entidade, indefere o pedido de Jonas. Nesse caso, é 
correto afirmar que: 

 
A) Jonas não poderá usufruir sua licença, pois o 

deferimento de licença para tratar de interesses 
particulares é ato discricionário do chefe da 
repartição. 

B) Caso Jonas comprove há excesso de pessoal na 
repartição, o ato de indeferimento deverá ser 
anulado por vício de motivo. 

C) Não cabe recurso de Jonas, pois não cabe a este, 
prova em contrário de um ato discricionário de 
autoridade da repartição. 

D) Jonas poderá usufruir de sua licença, pois o ato de 
indeferimento da licença, por ser discricionário, 
torna-se nulo quando motivado. 

 

36) O julgamento dos dissídios concernentes a 
remuneração, férias e indenizações por motivo de 
rescisão do contrato individual de trabalho compete 
ao seguinte órgão: 

 
A) Juntas de Conciliação e Julgamento 
B) Tribunal Superior do Trabalho 
C) Tribunais Regionais do Trabalho 
D) Superior Tribunal de Justiça 

 

37) O Tribunal Superior do Trabalho (TST), com sede na 
Capital da República e jurisdição em todo o território 
nacional, é a instância suprema da Justiça do 
Trabalho. Analise os itens abaixo: 

 
I. Onze juízes togados e vitalícios; 
II. Cinco juízes classistas; 

III. Dezessete juízes nomeados pelo Presidente da 
República; 
IV. Presidente do TST, o Vice-Presidente TST e o corregedor 
TST; 
 
Fazem parte da composição e do funcionamento do 

Tribunal Superior do Trabalho apenas: 
 
A) I e II. 
B) I, III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, II e IV. 
 

38)   ____________ é o conjunto de órgãos que integram as 
pessoas políticas do Estado, aos quais foi atribuída a 
competência para o exercício de forma centralizada 
de atividades administrativas. 

       ____________ é o conjunto de pessoas administrativas 
que vinculadas à administração direta, tem a 
competência para o exercício de forma 
descentralizada, de atividades administrativas. 

 
As palavras que completam as lacunas 
correspondentes são: 

 
A) Administração Direta- Administração Indireta 
B) Entidades Paraestatais- Administração Direta 
C) Administração Indireta- Administração Direta 
D) Administração Direta- Entidades Paraestatais 
 

39) A respeito da vigência da Legislação Tributária, no 
espaço é correto afirmar: 

 
A) A Lei começa a vigorar em todo o país, 40 (quarenta) 

dias depois de oficialmente publicada 
B) Em regra, a Legislação Tributária vigora nos limites 

do Território da pessoa física que edita a norma 
C) O Art. 101 do Código Tributário Nacional estabelece 

que a vigência da Legislação Tributária se rege pelas 
disposições aplicáveis do Direito Penal 

D) A Legislação Tributária, uma vez vigente, tem 
aplicação imediata. Não se aplica aos fatos geradores 
já consumados, mas alcança os fatos geradores 
pendentes. 

 

40) No que se refere ao CONTRATO é correto afirmar: 
 
A) O contrato de adesão é um contrato paritário, pois o 

aderente é tutelado pelos Código Civil e de Defesa do 
consumidor em relação ao ofertante. 

B) A liberdade de forma é princípio contratual básico 
que não admite exceções, vez que assegurada pela 
autonomia da vontade. 

C) Autonomia da vontade significa pouca liberdade de 
contratar, onde as partes não devem celebrar 
contratos. 

D) A obrigatoriedade dos contratos decorre da 
convicção de que o acordo de vontades faz lei entre 
as partes, não podendo ser alterado nem pelo juiz. 

 


