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Analista jurídico
Código: 300

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Os homens igualam-se na dor e diversificam-se na alegria.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
ATENÇÃO: Período de Sigilo: não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos, borracha ou outro material
distinto do constante no item 9.4.8 do Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não terão
seu uso permitido. Quaisquer aparelhos eletrônicos como telefone celular, smartphones, tablets, relógios (ainda que analógico), enquanto na
sala de provas, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. As instruções constantes no Caderno de Questões e nas Folhas
de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e
deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Não haverá substituição das Folhas de Respostas por erro do candidato.
O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões e / ou rascunhos e / ou anotações. Será proibida, durante a realização das provas,
qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como
não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Ao término do prazo estabelecido para
a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata
de Ocorrências da sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez. Poderá, ainda, ser
eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; portar arma(s)
no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.

O Caderno de Questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.pontenova.mg.gov.br> no dia 17 de dezembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DAS PROVAS: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro)
alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
5 (cinco) de questões de Noções de Informática, 15 (quinze) questões de Legislação
Municipal, 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente
legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

língua portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 9.
O pai dos males
O sedentarismo é pai de muitos males. A atividade física,
ao contrário, é uma espécie de panaceia moderna com
indicações comparáveis às poções receitadas para
qualquer doença, já no Egito antigo.
A diferença, entretanto, é que os médicos do passado
repetiam prescrições baseadas em crenças e princípios
equivocados, enquanto acumulamos, nos últimos anos,
extensa literatura com evidências claras dos benefícios
de manter o corpo em movimento.
O aumento da expectativa de vida ocorrido a partir do
início do século passado deslocou a mortalidade geral
do campo das doenças infecciosas e parasitárias para
as crônico-degenerativas. Hipertensão arterial, diabetes
e obesidade tornaram-se as epidemias com maior
prevalência até em países de renda mais baixa. No
Brasil, transtornos cardiovasculares e câncer ocupam o
primeiro e segundo lugar nas estatísticas das causas de
morte, respectivamente.
A vida sedentária aumenta o risco de infarto do
miocárdio, derrame cerebral, obstruções em artérias
periféricas, insuficiência renal crônica, problemas de
visão e cardiopatias, entre outras enfermidades. Quando
vem associada ao diabetes e à obesidade, os riscos se
multiplicam.
Diversos tipos de câncer são mais frequentes
em sedentários. A atividade física regular reduz a
probabilidade do aparecimento deles e faz cair a
mortalidade dos que passaram a praticar exercícios
depois de receber o diagnóstico. Em pacientes operados
de câncer de cólon ou de mama, por exemplo, o risco de
recidiva chega a diminuir 30%, quando adquirem o hábito
de andar 30 a 40 minutos, cinco vezes por semana.
“Na biologia nada faz sentido exceto à luz da evolução”,
disse Ernst Mayr, considerado por muitos o Darwin
do século 20. O corpo que herdamos de nossos
antepassados não surgiu ontem; é resultado de um
processo de competição e seleção natural com milhões
de anos de duração, que eliminou os menos aptos para
conseguir alimentos e acesso à reprodução.

Há evidências antropológicas de que o homem das
cavernas andaria em média algo como 5 horas diárias.
Na vida atual, convencer alguém a andar 30 minutos por
dia é luta inglória.
Quando aconselho um paciente a fazer exercícios,
porque está dez, vinte quilos acima do peso, com
glicemia alterada e pressão arterial a caminho da
hipertensão, preciso estar disposto a ouvir um rosário de
lamentações.
Especialmente no caso das mulheres, de fato,
sobrecarregadas pelas tarefas profissionais, domésticas
e familiares: “Acordo às seis, preparo o café das crianças.
Quando meu marido sai para levá-las à escola, tenho
que me arrumar, porque não posso chegar no trabalho
de qualquer jeito. Fico o dia inteiro no escritório. No fim
do expediente, ainda passo na minha mãe que está com
a memória atrapalhada. Chego em casa, sirvo o jantar,
vejo a lição dos meninos, dou um pouco de atenção pro
meu marido, e já são dez horas, preciso dormir. Como
vou achar tempo para fazer exercício?”
No início da profissão, eu ficava condoído com lamúrias
como essa. Hoje? Meu coração se transforma em pedra
de gelo. Respondo com frieza: é problema seu.
Se você não consegue 30 minutos num dia de 24 horas,
para praticar uma atividade fundamental para preservar
a saúde e melhorar o funcionamento do seu organismo,
está vivendo errado. Deixou de levar em consideração
o que existe de mais precioso em sua vida: o corpo,
estrutura sem a qual você volta ao nada que existia
antes da sua concepção.
Como você vai fazer? Não tenho ideia. Posso sugerir
mudar de emprego, colocar a mãe no asilo, separar do
marido, internar as crianças na Febem.
VARELLA, Drauzio. Drauzio Varella.
Disponível em: <https://bit.ly/2MyHGiK>.
Acesso em: 25 ago. 2017 (Adaptação).

Questão 1
Releia o trecho a seguir.
“Deixou de levar em consideração o que existe de mais
precioso em sua vida: o corpo, estrutura sem a qual você
volta ao nada que existia antes da sua concepção.”
Nesse trecho, os dois-pontos foram utilizados para

Graças a ele, temos pernas, coxas, braços, antebraços,
pés e mãos articulados com dobradiças, que nos
conferem elasticidade para abaixar, levantar, andar,
correr, subir em árvores. Tivesse sido selecionado para a
vida que levamos nas cidades, para que as coxas se não
vamos andar? Bastariam as pernas. Para que braços, se
os antebraços já alcançam o teclado do computador? Na
era dos celulares, então, nem eles seriam necessários,
as mãos poderiam vir articuladas diretamente nos
ombros.

A) apelar emocionalmente ao leitor com o intuito
de sensibilizá-lo para a importância de se cuidar
bem do corpo.

Os hominídeos que mais tarde dariam origem ao Homo
sapiens nasceram na África há cerca de 6 milhões de
anos. Fomos caçadores-coletores que moravam em
cavernas até míseros 10 mil anos atrás, quando o
desenvolvimento da agricultura ofereceu as primeiras
oportunidades para abandonar a vida nômade.

D) anunciar uma enumeração de conceitos
necessários à complementação do raciocínio
desenvolvido.

B) criar um suspense com a intenção de prender
a atenção do leitor para a informação que será
exposta a seguir.
C) indicar o esclarecimento de
anteriormente anunciada, mas
necessitava de complementação.

uma ideia
que ainda
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questão 2

Questão 5

De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta.

Releia o parágrafo a seguir.

A) Para o autor, as pessoas devem, a qualquer
custo, encontrar tempo para praticar atividades
físicas com regularidade.
B) O autor demonstra com dados científicos como
as pessoas deixariam de ter diversos males com
a prática de exercício físico.
C) O corpo humano está adaptado às atividades
físicas em função da necessidade humana de
sobrevivência.
D) Atualmente, o ser humano não tem necessidade
de todas as características que o corpo possui
em função das inovações tecnológicas.
Questão 3
Analise as afirmativas a seguir.
I.

A maioria dos pacientes do médico autor do
texto utiliza como argumento, para não fazer
exercícios, a falta de tempo.

II.

As pacientes estão corretas quando se queixam
da sobrecarga diária de atividades.

III. O conhecimento acerca da importância das
atividades físicas tem sido comprovado nos
últimos anos.
De acordo com o texto, estão corretas as afirmativas

Em relação à compreensão desse trecho e à normapadrão, assinale a alternativa correta.
A) Cânceres e transtornos cardiovasculares são a
segunda e a primeira causas de morte no Brasil,
não necessariamente nessa ordem.
B) As doenças crônico-degenerativas vem, cada
vez mais, ocupando lugar de destaque na
mortalidade humana.
C) Diversos males atuais, incluindo hipertensão
arterial, diabetes e obesidade, característico de
países com renda maior, estão atingindo países
com renda mais baixa.
D) As pessoas conseguiram aumento da expectativa
de vida em função dos avanços médicos no
campo das doenças infecciosas e parasitárias.
Questão 6

A) I e II, apenas.

Releia o trecho a seguir.

B) I e III, apenas.

“[...] tenho que me arrumar, porque não posso chegar no
trabalho de qualquer jeito.”

C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 4
Releia os trechos a seguir.
I.

“[...] para que as coxas se não vamos andar?”

II.

“[...] os riscos se multiplicam.”

III. “Se você não consegue 30 minutos num dia
de 24 horas, para praticar uma atividade
fundamental para preservar a saúde e melhorar
o funcionamento do seu organismo, está vivendo
errado.”
As palavras “se” que representam conjunções nesses
trechos se encontram nos itens

4

“O aumento da expectativa de vida ocorrido a partir do
início do século passado deslocou a mortalidade geral
do campo das doenças infecciosas e parasitárias para
as crônico-degenerativas. Hipertensão arterial, diabetes
e obesidade tornaram-se as epidemias com maior
prevalência até em países de renda mais baixa. No
Brasil, transtornos cardiovasculares e câncer ocupam o
primeiro e segundo lugar nas estatísticas das causas de
morte, respectivamente.”

A segunda oração exerce, em relação à primeira, uma
relação de
A) justificativa.
B) conclusão.
C) explicação.
D) concessão.
Questão 7
Releia o trecho a seguir.
“A atividade física, ao contrário, é uma espécie de
panaceia moderna [...]”
A palavra destacada, nesse texto, indica um

A) I e II, apenas.

A) placebo sem efeito prático.

B) I e III, apenas.

B) elixir charlatão de cura.

C) II e III, apenas.

C) engodo para atrair usuários.

D) I, II e III.

D) tônico abrangente e eficaz.

Questão 8

noções de informática

Os textos pertencentes a gêneros textuais dessa
natureza possuem como um de seus objetivos principais
A) convencer o leitor em relação à opinião do autor
por meio de argumentos coerentes.
B) informar o leitor sobre descobertas a partir de
dados científicos.
C) debater soluções para problemas enfrentados
pelas pessoas de forma geral.
D) expor de forma autoritária opiniões dos veículos
nos quais circulam.

Questão 11
No Microsoft PowerPoint 2016, pode-se utilizar várias
teclas de atalho para se trabalhar de forma mais eficiente.
Assinale alternativa que inicia uma apresentação no
primeiro slide.
A) Pressionar a tecla “F5”.
B) Pressionar a tecla “Shift + F5”.
C) Pressionar a tecla “Alt + F5”.
D) Pressionar a tecla “Home”.

Questão 9
Questão 12

São recursos utilizados pelo autor no texto, exceto:

Analise as afirmativas a seguir, sobre as teclas de atalho
do Microsoft Word 2016.

A) Ironia.
B) Eufemismo.
C) Argumento de autoridade.
D) Discurso direto.

I.

A tecla “CTRL + O” é utilizada para criar um novo
documento em branco.

II.

A tecla “CTRL + A” é utilizada para salvar um
documento que está sendo editado.

III. A tecla “CTRL + W” é utilizada para fechar um
documento.

Questão 10

Estão corretas as afirmativas

Considere a charge a seguir.

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 13
No sistema operacional Windows 10, há uma
pasta chamada Lixeira, utilizada para armazenar
temporariamente os arquivos ou pastas excluídas das
unidades internas do computador.
Ao mover um arquivo ou pasta para a Lixeira, qual
procedimento deve ser adotado para restaurar esse
arquivo ou pasta?
Disponível em: <http://tutoresriopreto.blogspot.com.br/2011/11/
atividade-fisica.html>. Acesso em: 20 ago. 2018.

Em relação à charge, considere as afirmativas a seguir.
I.

Apesar da transitividade indireta do verbo
“adaptar”, a colocação de acento indicativo de
crase na primeira oração é facultativa.

II.

A vírgula antes da preposição “ou” foi utilizada
indevidamente.

III. Nesse contexto,
“cerca de”.

“durante”

é

sinônimo

de

De acordo com a norma-padrão, estão corretas as
afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

A) Dar um duplo clique com o botão esquerdo do
mouse.
B) Dar um duplo clique com o botão direito do
mouse.
C) Dar um clique com o botão esquerdo do mouse e
escolher a opção “restaurar”.
D) Dar um clique com o botão direito do mouse e
escolher a opção “restaurar”.
Questão 14
Para auxiliar na funcionalidade do Google Crome,
tem-se algumas teclas de atalho, por exemplo,
a “CTRL + W”.
Essa tecla tem a funcionalidade de
A) salvar a guia atual como “html”.
B) abrir uma nova guia.
C) reabrir a guia fechada.
D) fechar a guia atual.
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Questão 15

Questão 18

Analise as afirmativas a seguir sobre o Microsoft
Excel 2016.

Sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no
âmbito do município de Ponte Nova, é correto afirmar:

I.

Ao se criar um novo arquivo no Microsoft Excel
2016, ele é chamado de Planilha 1.

II.

No Microsoft Excel 2016, pode-se criar várias
planilhas e fazer interligações entre elas por meio
das funções / fórmulas.

III. O nome de uma célula no Microsoft Excel 2016 é
definido pela sua localização na planilha, sendo
sempre coluna / linha.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

legislação municipal
Questão 16
Considere as seguintes afirmativas sobre a suspensão e
a extinção do crédito tributário.
I.

Uma das hipóteses da extinção do crédito
tributário é o depósito de seu montante integral.

II.

O pagamento constitui hipótese de suspensão do
crédito tributário.

A) Para efeito de caracterização da unidade
imobiliária, deverá ser considerada a descrição
formalmente contida no respectivo título de
propriedade, abstraindo-se da situação de fato
do bem imóvel.
B) O pagamento do IPTU determina o
reconhecimento pela prefeitura da legitimidade
da propriedade, do domínio útil ou da posse do
terreno ou imóvel construído.
C) O IPTU será lançado durante o primeiro semestre
de cada ano, reportando-se à data da ocorrência
do respectivo fato gerador.
D) Os proprietários de imóveis urbanos, possuidores
a qualquer título ou titulares do domínio útil,
estão obrigados a se inscrever no cadastro de
contribuintes do IPTU, vedada, em qualquer
caso, a inscrição de ofício pela prefeitura.
Questão 19
Considere as seguintes afirmativas sobre a disciplina do
sistema remuneratório do funcionário público de Ponte
Nova.
I.

A remuneração se compõe do vencimento do
cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes ou temporárias estabelecidas
em lei.

II.

As gratificações e os auxílios incorporam-se ao
vencimento, nos termos da lei.

III. A suspensão do crédito tributário tem como efeito
a dispensa do cumprimento das obrigações
acessórias dependentes da obrigação principal.

III. A diária não será concedida quando o
deslocamento do servidor não exigir pernoite fora
da sede.

Segundo o que dispõe o Código Tributário Municipal de
Ponte Nova, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Segundo o que dispõe o Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Ponte Nova, está(ão) correta(s)
a(s) afirmativa(s)

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.

A) I, apenas.

C) II e III, apenas.

B) I e II, apenas

D) I, II e III.

C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Questão 17
Segundo o Código Tributário Municipal de Ponte Nova,
as taxas de serviços são contraprestações pagas ao
município pelo sujeito passivo em razão de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados a ele efetiva
ou potencialmente.
Segundo o referido Código, entre essas taxas se
inclui a de
A) coleta de resíduos sólidos.
B) iluminação pública.
C) expediente.
D) conservação de calçadas.
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Questão 20
A remuneração na forma de subsídio está prevista na Lei
Orgânica do Município de Ponte Nova.
Sobre o sistema de subsídio, assinale a alternativa
incorreta.
A) Os detentores de mandato eletivo
remunerados na forma de subsídio.

são

B) Aos agentes políticos municipais, é vedada a
percepção de décimo terceiro subsídio.
C) Os secretários municipais são remunerados na
forma de subsídio.
D) A remuneração dos servidores organizados em
carreira poderá ser feita na forma de subsídio.

Questão 21
Segundo o que prevê o Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Ponte Nova, relacione a
coluna II com a coluna I, associando os itens da estrutura
organizacional de pessoal às suas definições.
COLUNA I
1.

Unidade básica da estrutura organizacional
constituída pelo conjunto de atribuições e
responsabilidades cometidas a um funcionário.

2.

Divisão básica da carreira, agrupando os cargos
da mesma denominação, segundo o nível de
atribuições e complexidade.

3.

conjunto de cargos de carreira e em comissão,
integrantes das estruturas dos órgãos dos
poderes do Município, das autarquias e das
fundações públicas.

COLUNA II
(   ) Quadro
(   ) Cargo
(   ) Carreira
Assinale a sequência correta.
A) 1 2 3
B) 2 1 3
C) 3 1 2
D) 3 2 1
Questão 22
Segundo a Lei de Ocupação, Uso do Solo e Zoneamento
do município de Ponte Nova, considera-se como
afastamento a distância entre a edificação e as linhas
divisórias do lote onde elas se situam, podendo ser
frontal, lateral ou de fundo.
Ainda segundo essa lei, com exceção dos cursos d’água
e faixas de domínio, não poderão ser projetados sobre
os afastamentos
A) marquises e beirais em largura máxima de um
metro.
B) coberturas sobre o acesso de pedestres, do final
da calçada à construção com largura máxima
de dois metros e estrutura independente a do
edifício.

Questão 23
As situações de exoneração de ofício do funcionário
ocupante de cargo efetivo correspondem a determinadas
hipóteses expressamente previstas no Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Ponte Nova.
Assinale a alternativa que não apresenta uma hipótese
de exoneração de ofício.
A) A não satisfação, pelo funcionário, das condições
do estágio probatório.
B) A eleição do funcionário para o desempenho de
mandato eletivo cujo exercício seja incompatível
com o exercício do cargo.
C) A extinção, por decorrência de prazo, de
punibilidade por abandono de cargo.
D) A não entrada em exercício pelo funcionário
nomeado no prazo estabelecido.
Questão 24
Acometido de uma doença, um funcionário público,
ocupante de cargo efetivo e estável, no âmbito da
administração do Poder Executivo do município de
Ponte Nova, sofreu limitações em sua capacidade física
que determinaram sua investidura em outro cargo, de
atribuições e responsabilidades compatíveis com sua
limitação física.
Nessa hipótese e segundo o que prevê o Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Ponte Nova,
é correto afirmar que o mencionado provimento é
A) regular e se deu por recondução.
B) regular e se deu por readaptação.
C) regular e se deu por transferência.
D) irregular, porque não há previsão legal de
provimento decorrente da causa citada.
Questão 25
Dispõe o Art. 91 da Lei Orgânica do município de Ponte
Nova que “o subsídio dos vereadores e o montante de
verbas indenizatórias serão fixados por Resolução da
Câmara Municipal em cada legislatura para ter vigência
na subsequente, por voto da maioria absoluta de seus
membros, observados os limites constitucionais”.
Segundo a Lei Orgânica, é correto afirmar:
A) A Resolução que fixa o subsídio dos vereadores
é de iniciativa do prefeito.

C) escadas e seus patamares, corrimãos ou guardacorpos com largura não superior a dois metros,
desde que indispensáveis ao acesso.

B) O subsídio é, em regra, fixado a cada quatro
anos.

D) brises e floreiras com largura máxima de
sessenta centímetros.

C) O prefeito poderá vetar a Resolução que fixa o
subsídio dos vereadores.
D) A Resolução que fixa o subsídio deve resultar
necessariamente de votação da qual participem
todos os vereadores.

7

Questão 26

Questão 29

Considere que uma lei delegada é editada pelo prefeito
de Ponte Nova. Na hipótese e considerando o que prevê
a Lei Orgânica, é incorreto afirmar que

Sobre o estacionamento especial previsto no Código de
Postura do município de Ponte Nova, é correto afirmar:

A) o prefeito teve que solicitar delegação da Câmara
Municipal para editar a lei.
B) a lei foi elaborada pelo prefeito, e a delegação,
dada por meio de decreto legislativo da Câmara
Municipal.
C) a concessão da delegação autoriza o prefeito a
elaborar a lei e afasta qualquer participação da
Câmara Municipal no processo de edição dela.
D) a delegação não pode envolver matéria de
competência privativa da Câmara.

A) É de natureza temporária e destina-se
especificamente a atender a realização de
eventos autorizados pela prefeitura.
B) É o que se destina às atividades de carga e
descarga, sendo assinalado por placas.
C) Tem tempo máximo de dez minutos e não exige
de seus usuários o pagamento de taxas de
estacionamento.
D) Limita-se a uma vaga e não depende de placas
de sinalização, desde que se situe em frente de
estabelecimento de saúde.

Questão 27

Questão 30

Na condição de representante da sociedade civil
organizada, certo cidadão foi designado para compor o
Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio
Ambiente (CODEMA), de Ponte Nova.

Analise as afirmativas a seguir referentes às regras
que se impõem às agências bancárias localizadas no
município de Ponte Nova.

Na hipótese e considerando o que dispõe o Código de
Meio Ambiente de Ponte Nova, é correto afirmar:
A) Esse cidadão exercerá mandato remunerado de
dois anos.
B) O CODEMA é o órgão colegiado responsável
pela execução da política municipal de meio
ambiente.
C) Esse cidadão foi designado por decreto do
prefeito, junto com um suplente, segundo o
processo de indicação previsto em lei.
D) A estrutura de recursos humanos, equipamentos
e materiais necessários ao funcionamento do
CODEMA é de responsabilidade da Câmara
Municipal.
Questão 28
No caso de ocorrência de infração ao Código de Posturas
do município de Ponte Nova, será expedida contra o
infrator notificação preliminar para que regularize a
situação.
A notificação será, sempre que possível, feita
pessoalmente e, se o notificado se recusar a dar o
seu ciente, a recusa será declarada na notificação
pela autoridade notificante com o testemunho de duas
pessoas.
Segundo o que dispõe o Código Municipal de Posturas
de Ponte Nova, é correto afirmar que a referida recusa
A) não favorece nem prejudica o infrator.
B) determina a redução pela metade do prazo
designado para a regularização.
C) constituirá nova infração administrativa.
D) poderá agravar a sanção administrativa que
venha a ser imposta ao infrator.
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I.

As instalações sanitárias de agências bancárias
serão adequadamente sinalizadas de modo
a permitir pronta percepção de que se trata de
instalações públicas e abertas aos usuários.

II.

Idosos, gestantes, lactantes e pessoas com
deficiência física receberão atendimento especial,
necessariamente pelo sistema de senhas
preferenciais de acordo com cada condição.

III. No interior das agências, deve haver cadeiras
ou assentos em quantidade suficiente para
acomodar os idosos, as pessoas com deficiências
e as mulheres grávidas ou lactantes.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.

conhecimentos específicos
analista jurídico
Questão 31
João José é citado em execução judicial para pagar dívida
com os juros e multa de mora indicados em Certidão de
Dívida Ativa da União ou garantir a execução.
O prazo concedido por lei ao executado para atender às
determinações é de
A) 05 (cinco) dias.
B) 03 (três) dias.
C) 15 (quinze) dias.
D) 10 (dez) dias.

Questão 32

Questão 34

A Lei Municipal nº 3.445/2010 dispõe sobre a Ocupação,
Uso do Solo e Zoneamento do município de Ponte Nova.
Sabidamente referido, diploma legal é essencial para a
organização territorial e um sadio crescimento da cidade,
na medida em que estabelece critérios de ocupação e
utilização do solo urbano, tendo em vista o cumprimento
da função social da cidade e da propriedade.

Com relação à Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
que estatui normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal,
assinale a alternativa incorreta.

A respeito de suas disposições, assinale a alternativa
correta.
A) No tocante aos parâmetros urbanísticos,
o potencial construtivo é calculado mediante
a multiplicação da área total do terreno pelo
coeficiente de aproveitamento da zona em
que se situa, definindo-se o coeficiente de
aproveitamento como a relação entre a área
máxima edificável e a área do lote.
B) A aplicação dos instrumentos de política
urbana não ficará condicionada à regulação
por legislação específica por ser considerada
de aplicação imediata pelo gestor municipal,
independente de análise de comissões ou
órgãos colegiados, como forma de fazer cumprir
a função social da propriedade.
C) Para efeito do cálculo do coeficiente de
aproveitamento, serão computadas, entre
outras, as áreas destinadas a estacionamento
de veículos ou lazer e recreação, de uso comum,
em edificações residenciais multifamiliares,
comerciais ou de uso misto.
D) O imposto predial territorial urbano progressivo
no tempo se vincula ao não cumprimento da
outorga onerosa do direito de construir e será
majorado durante cinco anos alternados, findos
os quais será a área resgatada em nome do
município, independente de indenização.
Questão 33
Adotando-se a resolução de mérito como critério, as
sentenças no Processo Civil são divididas em sentenças
terminativas e definitivas.
Haverá prolação de sentença terminativa nas seguintes
situações, exceto:
A) Quando o processo ficar parado durante mais de
1 (um) ano por negligência das partes.
B) Em caso de morte da parte, sendo a ação
considerada intransmissível por disposição legal.
C) Quando o juiz acolher a alegação de existência
de convenção de arbitragem ou quando o juízo
arbitral reconhecer sua competência.
D) Quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento,
sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.

A) A Lei do Orçamento poderá conter autorização
ao Executivo para realizar, em qualquer mês
do exercício financeiro, operações de crédito
por antecipação da receita para atender a
insuficiências de caixa.  
B) São receitas correntes as provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos
de constituição de dívidas e provenientes da
conversão, em espécie, de bens e direitos;
os recursos recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, destinados a atender
despesas classificáveis em despesas de capital;
e, ainda, o superávit do orçamento corrente.
C) Se não receber a proposta orçamentária no prazo
fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas
dos municípios, o Poder Legislativo considerará
como proposta a Lei de Orçamento vigente.
D) Os créditos suplementares e especiais serão
autorizados por lei e abertos por decreto
executivo.
Questão 35
A respeito da coisa julgada no Processo Civil, assinale a
alternativa incorreta.
A) A coisa julgada material, também chamada
de preclusão máxima, é o impedimento de
modificação da decisão por qualquer meio
processual dentro do processo em que foi
proferida, considerando-se tratar de fenômeno
processual endoprocessual.
B) Somente o dispositivo da sentença torna-se
imutável e indiscutível em razão da coisa julgada
material, não fazendo coisa julgada os motivos,
ainda que importantes para determinar o alcance
da parte dispositiva da sentença, e a verdade
dos fatos, estabelecida como fundamento da
sentença.
C) Se todas as sentenças produzem coisa julgada
formal, o mesmo não pode ser afirmado a respeito
da coisa julgada material. Pela coisa julgada
material, a decisão não mais poderá ser alterada
ou desconsiderada em outros processos.
D) Apesar do correto raciocínio desenvolvido por
parte dos doutrinadores que defendem a tese
da coisa julgada parcial, o Superior Tribunal de
Justiça rejeita o entendimento, firme no sentido
de que o trânsito em julgado só ocorre após o
julgamento do último recurso interposto.

9

Questão 36
A efeméride da “maioridade” alcançada recentemente
pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, não
mereceu registro significativo de comemorações, porque
seu legado prático – verificado nas contas públicas dos
diversos entes da federação – é de caos fiscal. Nesse
contexto, há quem clame sabiamente por sua resiliência.
O inegável mal-estar da noção de responsabilidade fiscal
na realidade brasileira em que presentemente vivemos
decorre da nossa incapacidade de mensurar, executar
e fiscalizar o cumprimento tempestivo de metas fiscais
e sociais que promovam conjugadamente o equilíbrio
intertemporal das contas públicas em face dos objetivos
fundamentais fixados constitucionalmente para a nossa
república.
Antes de qualquer limitação intelectual ou metodológica,
o déficit é, sobretudo, republicano: não distribuímos
equitativamente os bônus e os ônus das escolhas
públicas entre qual carga de tributos cada qual de nós
paga e qual conjunto de despesas governamentais –
feitas direta ou indiretamente (a exemplo de subsídios
ou incentivos fiscais) – pode ser assumido coletivamente
em nosso nome. Por inexistir equacionamento
primário acerca da gestão democrática dos escassos
recursos públicos, comprometemos o futuro, acirramos
desigualdades cavalares, flertamos com a inflação e nos
endividamos sem termos parâmetros acerca do custo de
oportunidade dessas escolhas.
PINTO, E. G. Maioridade da LRF se vê no “Novo Regime
Fiscal” da EC 95 como repetição farsesca. 2018. Disponível
em: <https://www.conjur.com.br/2018-mai-22/contas-vistamaioridade-lrf-regime-fiscal-repeticao-farsesca>.
Acesso em: 15 ago. 2018.

De acordo com as disposições da Lei Complementar
nº 101 de 04 de maio de 2000, assinale a alternativa
correta.
A) O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
elaborado de forma compatível com o plano
plurianual e com a lei orçamentária anual conterá
todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual e as receitas que as
atenderão.
B) A concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita poderá, a critério do chefe
do Executivo, estar acompanhada de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, de medidas de compensação e
poderá atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias.
C) Para os efeitos da Lei Complementar nº 101
de 2000, entende-se como despesa total com
pessoal: o somatório dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os
pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos, civis, militares e
de membros de Poder, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos
da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive
adicionais, gratificações, horas extras e
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência.
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D) A responsabilidade na gestão fiscal atribuída pela
Lei de Responsabilidade Fiscal exclusivamente
ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo
pressupõe a ação planejada e transparente, em
que se previnem riscos e se corrigem desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange
à renúncia de receita, geração de despesas com
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas
consolidada e mobiliária, operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em restos a pagar.
Questão 37
O estudo dos elementos essenciais, naturais e acidentais
do negócio jurídico é um dos pontos mais importantes
e controvertidos da Parte Geral do Código Civil.
É fundamental estudar a concepção desses elementos
a partir da teoria criada pelo grande jurista Pontes de
Miranda, que concebeu uma estrutura única para
explicar tais elementos. Trata-se do que se denomina
Escada Ponteana ou “Escada Pontiana”.
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único. Rio
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 190.

Analise as seguintes afirmativas sobre o estudo dos
negócios jurídicos e da teoria acima mencionada e
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:
(   ) É perfeitamente possível que um negócio jurídico
seja existente, inválido e eficaz, sendo igualmente
possível que o negócio seja existente, válido e
ineficaz.
(   ) A validade da declaração de vontade depende de
forma especial, senão quando a lei expressamente
a dispensar, pelo que se pode afirmar que os
negócios jurídicos são formais como regra.
(   ) Somente será considerado válido o negócio
jurídico que tenha como conteúdo um objeto
lícito, não sendo contrário à função social ou
econômica de um instituto. Ilícito o objeto, nulo
será o negócio jurídico.
(   ) No plano da validade estão os pressupostos para
um negócio jurídico, ou seja, os seus elementos
mínimos, como partes, vontade, objeto, forma e
condição.  
Assinale a sequência correta.  
A) V F V F
B) F V V F
C) V V F V
D) F F V V

Questão 38

Questão 40

Analise as afirmativas a seguir relativas à execução fiscal
regida pela Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Sabendo que a usucapião constitui uma situação de
aquisição do domínio, ou mesmo de outro direito real, pela
posse prolongada, permitindo a lei que uma determinada
situação de fato alongada por certo intervalo de tempo
se transforme em uma situação jurídica, analise as
afirmativas a seguir.

I.

Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por
lei à União, aos estados, ao Distrito Federal,
aos municípios e respectivas autarquias, será
considerado dívida ativa da Fazenda Pública.

II.

A dívida ativa regularmente inscrita goza da
presunção relativa de certeza e liquidez, podendo
ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro a quem aproveite.

III. A dívida ativa da Fazenda Pública abrange
atualização monetária, juros e multa de mora e
demais encargos previstos em lei ou contrato,
compreendendo a dívida tributária e a não
tributária.
IV. A certidão de dívida ativa não poderá ser
emendada, devendo, em caso de comprovado
erro na sua elaboração, ser anulada e substituída
mediante processo administrativo autônomo de
retificação.
Estão corretas as afirmativas
A) II e IV, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
Questão 39
De acordo com a Lei n.º 6 830/90 que dispõe sobre a
cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública,
assinale a alternativa incorreta.
A) Citado o executado e não ocorrendo o pagamento
e nem a garantia da execução, }a penhora de
pedras e metais preciosos está em ordem de
preferência à penhora de imóveis, veículos e
ações.
B) O executado oferecerá embargos no prazo de
30 (trinta) dias a contar do depósito, da juntada
da prova da fiança bancária ou do segurogarantia ou da juntada da intimação da penhora,
desde que garantida a execução.
C) Na execução por carta, os embargos do
executado serão oferecidos no Juízo deprecado,
que os remeterá ao juízo deprecante, para
instrução e julgamento.
D) Recebidos os embargos oferecidos pelo
executado, o juiz mandará intimar a Fazenda
Pública respectiva para impugná-los no prazo
de 60 (sessenta) dias, findos os quais designará
audiência de instrução e julgamento.

I.

Os prazos de usucapião não correm contra os
absolutamente incapazes, assim tratados pelo
Código Civil, tampouco contra os que se acharem
servindo nas Forças Armadas, em tempo de
guerra.  

II.

Para a usucapião pro labore, devem ser
cumpridos os requisitos de área urbana não
superior a 250 m², posse mansa e pacífica de
cinco anos ininterruptos, utilização do imóvel para
subsistência ou trabalho, além da vedação de ser
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

III. No que diz respeito à usucapião ordinária, é seu
requisito essencial, em regra, a posse mansa e
pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem
oposição por 15 anos, com o prazo reduzido
para 10 anos se o possuidor houver estabelecido
no imóvel sua moradia habitual ou houver dado
função social à sua posse.
IV. Aquele que adquire um imóvel rural por usucapião
em qualquer das suas modalidades não pode
ser proprietário de outro imóvel, rural ou urbano,
sob pena de o instituto transmudar-se de mera
forma de aquisição da propriedade em incentivo
à formação de latifúndios.  
V.

O abandono do lar é o fator preponderante para
a caracterização de uma das formas de aquisição
de bem imóvel por usucapião, somado ao
estabelecimento da moradia com posse direta.

Estão corretas as afirmativas
A) III e IV, apenas.
B) I e V, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I e II, apenas
Questão 41
Quanto às disposições do Código de Defesa do
Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
é incorreto afirmar:
A) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou
de fácil constatação caduca em noventa dias,
tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos não duráveis.
B) Inicia-se a contagem do prazo decadencial a
partir da entrega efetiva do produto ou do término
da execução dos serviços.
C) Obsta a decadência a instauração de inquérito
civil, até seu encerramento.
D) O juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade quando, em detrimento do
consumidor, houver abuso de direito, excesso
de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social.
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Questão 42

Questão 45

Os municípios X e Y, do estado Z, ambos de relevantíssima
importância histórica para o país, resolvem se associar,
entre si e com a União, mediante constituição de
consórcio público, nos termos da lei que regula a
matéria, com o objetivo de conservação e promoção do
patrimônio histórico dos referidos municípios.

Certa empresa privada, mediante participação em
processo licitatório, recebe delegação de prestação de
serviço público de geração e fornecimento de energia
elétrica.

Na hipótese dada e segundo o que prevê a referida lei,
é correto afirmar:
A) O consórcio celebrado é um negócio jurídico
que constitui espécie do gênero convênio
administrativo.
B) Para se constituir regularmente, o consórcio
deve incluir, obrigatoriamente, o estado Z.
C) O consórcio integrará apenas a Administração
Indireta da União.
D) O consórcio poderá ter personalidade de direito
público ou de direito privado.
Questão 43
Analise as seguintes
administrativos.

afirmativas

sobre

os

atos

I.

Considera-se que os atos administrativos são
emitidos de acordo com a lei, até que se prove o
contrário.

II.

Para a prática do ato administrativo não basta a
capacidade do agente, é necessária também a
competência atribuída por lei.

Assinale a alternativa correta.
A) As afirmativas I e II referem-se especificamente
a elementos do ato administrativo.
B) Apenas a afirmativa I refere-se a um atributo
do ato administrativo, que é a presunção de
legitimidade.
C) As afirmativas I e II referem-se a atributos do ato
administrativo.
D) A afirmativa II refere-se ao elemento objeto do
ato administrativo.
Questão 44

Segundo o que prevê a Constituição da República,
é correto afirmar que o referido órgão
A) tem competência exclusivamente administrativa.
B) é obrigatoriamente composto por 15 membros,
independentemente do número de membros do
Tribunal de Justiça.
e

D) tem todas as suas vagas providas mediante
eleição entre os membros do Tribunal de Justiça.
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A) É de natureza subjetiva, porque se trata de
empresa inteiramente submetida ao regime
jurídico privado.
B) Responde a empresa objetivamente, garantido
o direito de regresso contra a União, que é a
delegatária do serviço.
C) É de natureza objetiva, garantido o direito de
regresso contra o responsável pelo dano no
caso de dolo ou culpa.
D) É de natureza subjetiva, porque a atividade
delegada não se caracteriza como serviço  
público.
Questão 46
Considere as seguintes afirmativas sobre o controle de
constitucionalidade adotado no Brasil.
I.

É
inadmissível
ação
direta
de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
municipais perante o Supremo Tribunal Federal
ou perante o Tribunal de Justiça local.

II.

Admite-se ação direta de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo editado anteriormente à
Constituição da República.

III. É admissível ação direta de inconstitucionalidade
cujo objeto seja um decreto, sendo ele autônomo
ou de efeitos concretos.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II, apenas.
D) I, II e III.
Questão 47

Considere que, hipoteticamente, no Tribunal de Justiça
do Estado X, é constituído órgão especial.

C) possui
competências
administrativas
jurisdicionais delegadas pelo Tribunal Pleno.

Sobre a responsabilidade civil da referida empresa no
exercício da atividade delegada, é correto afirmar:

Embora consagre a igualdade entre brasileiros natos
e naturalizados, a Constituição da República prevê
algumas distinções entre eles.
Nessa linha, é correto afirmar que um brasileiro
naturalizado
A) não poderá ocupar o cargo de ministro de
Estado.
B) poderá ocupar vaga, na condição de cidadão
brasileiro, no conselho da República.
C) poderá ter sua naturalização cancelada, com
consequente perda da nacionalidade.
D) não poderá ser extraditado.

Questão 48

Questão 50

Considere, hipoteticamente, que no município X, integra
a Administração Pública Indireta, com a natureza jurídica
de autarquia, um hospital público. O referido hospital
contrata administrativamente uma fisioterapeuta para
suprir a carência de profissional nessa área no seu
departamento de Fisioterapia. A contratação deu-se de
modo direto porque o serviço é técnico e a profissional
é professora universitária, tem várias obras científicas
publicadas e goza de amplo reconhecimento profissional
em sua especialidade de atuação. O referido contrato
indica como objeto o exercício de ações preventivas
e curativas de fisioterapia no âmbito do citado
departamento.

O Regime Diferenciado de Contratação (RDC),
destinava-se originalmente a ser aplicado apenas às
licitações e contratos administrativos necessários à
realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de
2016, da Copa das Confederações da FIFA, da Copa
do Mundo (FIFA 2014) e das obras de infraestrutura de
serviços para aeroportos de capitais de estados distantes
até 350 km das sedes dos referidos mundiais.

Na hipótese apresentada anteriormente, é correto
afirmar:
A) A contratação direta é regular, porque configura
hipótese de inexigibilidade de licitação nos
termos da lei.
B) A contratação direta é regular, porque envolve
situação de dispensa de licitação, nos termos
da lei.

Com o passar do tempo, o RDC foi estendido a outras
hipóteses de licitação e contratação do Poder Público,
entre as quais não se inclui:
A) Ações integrantes do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC.
B) Obras e serviços de engenharia no âmbito do
sistema único de saúde – SUS.
C) Ações no âmbito da segurança pública.
D) Serviços e aquisições relativos à implementação
do processo judicial eletrônico, segundo
determinações do Conselho Nacional de Justiça.

C) A contratação direta é irregular, porque não
poderia ser realizada por uma autarquia, mas,
sim, pela Administração Direta do município.
D) A contratação direta é irregular, porque o serviço
contratado, embora técnico, não é singular.
Questão 49
De um determinado procedimento licitatório realizado por
um município na modalidade de pregão, para aquisição
de bens, participam cinco licitantes cujas propostas de
preço apresentadas são as seguintes:
•

Licitante A: R$ 20 000,00

•

Licitante B: R$ 18 000,00

•

Licitante C: R$ 17 000,00

•

Licitante D: R$ 18 500,00

•

Licitante E: R$ 18 100,00

Segundo o que dispõe a lei aplicável à hipótese,
permanecerão na disputa de lances os licitantes
A) B e C, apenas.
B) A, E e D, apenas.
C) B, C, D e E, apenas.
D) A, C, D e E, apenas.
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Folha de respostaS
(versão do candidato)

Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

