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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, BA.  
 
EDITAL Nº 01/2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 02/2019 – REDA. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
                                                                                                                  
EMPREGO: ADVOGADO.   
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia, desde que informe no ato da inscrição), ou portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), 
qualquer tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.   
 
2. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche (exceto líquido). Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá 
acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
3. Será eliminado deste Processo Seletivo Simplificado o candidato cujo celular e/ou aparelho(s) eletrônico(s), 
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização das provas. 
 
4. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o Processo Seletivo Simplificado, o 
candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ativá-lo somente após ultrapassar o portão de saída 
do prédio.   
 
5. Confira se sua prova tem 50 questões, cada qual 4 alternativas (A, B, C, D), veja se o emprego para o qual se 
inscreveu está correto. 
 
6. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o emprego para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
7. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
8. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
9. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de 
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita 
depois de iniciada a prova. 
 
10. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
Prova Objetiva terá duração máxima de 4h (quatro horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
cartão-resposta. 
 
11. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente 1h (uma hora) após o seu início, 
levando o caderno de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo o certame, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leia o texto para responder às próximas três questões. 
 

Geração Coca-Cola.  (Legião Urbana).  

Quando nascemos fomos programados 
A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados 
Dos U.S.A., de nove às seis 
 
Desde pequenos nós comemos lixo 
Comercial e industrial 
Mas agora chegou nossa vez 
Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola. 
 
Depois de 20 anos na escola 
Não é difícil aprender 
Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser. 
 
Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então vocês vão ver 
Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis. 
 
Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 
Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 
Geração Coca-Cola 
Geração Coca-Cola 
Geração Coca-Cola. 
 
01. De acordo com a letra da música, assinale a alternativa incorreta. 
a) O eu lírico afirma que a sociedade julga o jovem de sua geração indiferente, sem iniciativa, é facilmente 
manobrado à cultura introduzida dos Estados Unidos. 
b) O autor da canção, Renato Russo, chama tais pessoas de Geração Coca-Cola, porque ela é uma das marcas 
mais conhecidas no mundo da indústria dos Estados Unidos. Esta geração é identificada por ele, como símbolo de 
alienação. 
c) O eu lírico da canção dirige-se a um interlocutor: vocês. Entretanto, ele não caracteriza quem são este “vocês”. 
d) A letra da música Geração Coca-Cola, em momento algum, é um protesto. Ela não contesta a opinião que a 
maior parte da sociedade tem de uma geração. 
 
02. De acordo com encontros vocálicos, as palavras do texto (religião / suas / aí) são respectivamente: 
a) Hiato – hiato – hiato. 
b) Ditongo – ditongo – ditongo. 
c) Hiato – hiato – ditongo. 
d) Ditongo – hiato – hiato. 
 
03. Quanto ao número de sílabas, as palavras do texto (reis / programados / leis / assim) classificam-se 
como: 
a) Dissílaba / polissílaba / dissílaba / dissílaba. 
b) Monossílaba / polissílaba / dissílaba / dissílaba. 
c) Monossílaba / polissílaba / monossílaba / dissílaba. 
d) Monossílaba / trissílaba / monossílaba / dissílaba. 
 
04. Na classificação das palavras, quanto ao acento tônico, marque a alternativa incorreta. 
a) Oxítonas: condor, Nobel, ruim, sutil. 
b) Paroxítonas: aziago, Epifania, exegese, gratuito, látex. 
c) Proparoxítonas: cânones, etíope, hábitat, idólatra, ínterim. 
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d) Paroxítonas: ônix, recorde, rubrica, perífrase, zênite. 
 
05. Sobre tipologia textual, analise se os itens são (V) verdadeiros ou (F) falsos e marque a alternativa 
correta: 
( ) Narração: contar uma história real ou fictícia. O fato contado apresenta uma sequência de ações 
envolvendo personagens em determinado espaço e tempo. 
( ) São exemplos de descrição a novela, o romance, o conto, uma crônica, uma notícia de jornal, uma 
piada, um poema, uma letra de música, uma história em quadrinhos, desde que apresentem uma sucessão 
de fatos. 
( ) O enredo de uma dissertação pode ser assim estruturado: exposição (apresentação das personagens, 
do cenário, da época); desenvolvimento (desenrolar dos fatos, contendo complicações e clímax); desfecho 
(arremate da trama). 
( ) Dissertar é expor ideias a respeito de um determinado assunto. É discutir essas ideias, analisá-las e 
apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. 
( ) Para se redigir um texto dissertativo, são indispensáveis: criticidade, clareza, unidade e coerência. 
a) F – V – V – V – F. 
b) V – F – F – V – V. 
c) V – V – F – F – F. 
d) V – V – V – V – V. 
 
06. Quanto a foco narrativo, leia os itens e assinale a alternativa verdadeira: 
(1) Foco narrativo: contar (ato de narrar) ou como contar (o estilo pessoal) implicam uma determinada 
posição do narrador com relação ao acontecimento. Ele pode ser narrador participante, narrador 
observador, narrador onisciente. 
(2) Narrador participante é uma das personagens da história, a narrativa é feita em 1ª pessoa (eu/nós). 
(3) Narrador observador relata os fatos, é um mero espectador; a narrativa da história é em 3ª pessoa. 
(4) Narrador onisciente é uma espécie de testemunha invisível de tudo quanto ocorre, em todos os lugares 
e momentos. Ele tenta passar ao leitor as emoções, os pensamentos e os sentimentos das personagens. 
(5) No discurso indireto, o narrador reproduz na íntegra a fala das personagens. 
(6) No discurso direto, o narrador funciona como testemunha auditiva e passa para o leitor o que ouviu da 
personagem. 
a) Apenas 1, 2, 3 e 4 estão corretos. 
b) Apenas 1, 3, 5 e 6 estão corretos. 
c) Apenas 1, 2, 4 e 5 estão corretos. 
d) 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão corretos. 
 
07. Sobre funções da linguagem, marque a alternativa incorreta. 
a) Quando o elemento é o contexto, a função é referencial. 
b) Quando o elemento é o emissor, a função é emotiva. 
c) Quando o elemento é o receptor, a função é conativa. 
d) Quando o elemento é o canal, a função é poética. 
 
08. Sobre níveis de linguagem, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e marque a alternativa correta: 
( ) A língua pertence a todos os membros de uma comunidade e é uma entidade viva em constante 
mutação. Novas palavras são criadas de outras línguas, à medida que surgem novos hábitos, objetos e 
conhecimentos. 
( ) Quem determina as transformações linguísticas é o conjunto de usuários, independentemente de quem 
sejam eles, estejam falando ou escrevendo, uma vez que tanto a língua escrita quanto a oral apresentam 
variações condicionadas por diversos fatores: regionais, sociais, intelectuais etc. 
( ) A língua falada, quanto a escrita, cumprem sua finalidade, que é a comunicação. A língua escrita 
obedece a normas gramaticais e será sempre diferente da língua oral; esta, é mais espontânea, solta, livre, 
porém, mais sujeita a falhas, uma vez que a linguagem empregada coloquialmente, difere 
substancialmente do padrão culto. 
( ) Não se deve reger o ensino da língua pelas noções de certo ou errado, mas pelos conceitos de 
adequado e inadequado, que são mais convenientes e exatos, porque refletem o uso da língua nos mais 
diferentes contextos. 
( ) A linguagem popular ou coloquial é aquela usada espontânea e fluentemente pelo povo. Mostra-se 
quase sempre rebelde à norma gramatical e é carregada de vícios de linguagem (solecismo – erros de 
regência e concordância; barbarismo – erros de pronúncia, grafia e flexão; ambiguidade; cacofonia; 
pleonasmo vicioso), expressões vulgares, gírias e preferência pela coordenação, que ressalta o caráter 
oral e popular da língua. 
( ) A linguagem culta, ou padrão, é aquela ensinada nas escolas e serve de veículo às ciências em que se 
apresenta com terminologia especial. É usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais e 
caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. 
a) F – F – V – V – V – V. 
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b) F – V – F – V – V – V. 
c) V – V – F – V – V – V. 
d) V – V – V – V – V – V. 
 
09. Marque a alternativa onde temos um discurso indireto livre. 
a) Cheio de saudade, decidiu ligar: – Alô, quem fala? 
b) – Um momento, voltarei rápido. 
c) Começou o concurso. Vamos lá, eu sei que consigo! 
d) Ela disse, que fazia dieta constantemente, para ficar mais bonita. 
 
10. Quanto a figuras de linguagem, marque a alternativa incorreta. 
a) “Minha vida era um palco iluminado”.  [Metáfora]. 
b) “O único sentido oculto das coisas, é elas não terem sentido oculto nenhum”. [Hipérbole]. 
c) Margarete tem um olhar doce. [Sinestesia]. 
d) Até a lua parecia rir da minha dor! [Prosopopeia]. 
 
11. Quanto à ortografia, assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente. 
a) Haurir / erisipela / ansioso / excitar. 
b) Explendor / exceto / flecha / cutucar. 
c) Trajeto / tijela / canjica / crânio. 
d) Beringela / angico / hérnia / requisito. 
 
12. Sobre a significação das palavras, assinale os itens com (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a 
alternativa correta: 
( ) Bucho (estômago) e buxo (arbusto). [Homônimos]. 
( ) Extinguir e suprimir. [Sinônimos]. 
( ) Soberba e humildade. [Antônimos]. 
( ) Coro e couro. [Parônimos]. 
( ) Pena: pluma e punição. [Polissemia]. 
a) F – V – V – V – V. 
b) V – V – V – F – V. 
c) V – V – V – F – F. 
d) V – V – V – V – V. 
 
13. Quanto ao emprego de há (verbo) e a (preposição), marque a alternativa correta. 
a) Elas se encontraram a pouco. 
b) Daqui a três anos, ela voltará. 
c) O bombeiro estava há cinco metros de distância. 
d) As eleições ocorreram a dois meses. 
 
14. Narrado em primeira pessoa, é a história de uma criança, Carlos, órfão de pai e mãe, que aos oito anos 
de idade vem viver com o avô, o maior proprietário de terras da região, o Coronel José Paulino. 
Carlos é criado sem a repressão familiar e mesmo sem os cuidados e atenções que lhe seriam necessários 
diante das experiências da vida. Vê o mundo, aprende o bem e o mal e chega a uma provável precocidade 
acerca dos hábitos que lhe eram proibidos, mas inevitáveis de serem adquiridos. 
Pela ausência de orientação, torna-se viciado, corrompido, aos doze anos. Além dos problemas íntimos do 
menino, desorientado para a vida e para o sexo, temos a análise do mundo em que vivia, visto por Carlos, 
que é o narrador-personagem. 
Carlos vê o avô como um verdadeiro Deus, uma figura de grandiosidade inatingível. O engenho é o 
mundo, um império, de onde o Coronel José Paulino dirige e guia os destinos de todos. E, em 
consequência, Carlos considera-se, e é considerado pelos servos, escravos e agregados, o 
“Coronelzinho”, cujas vontades têm que serem rigorosamente realizadas. Descreve com emoção a vida 
dos escravos, a senzala, o sofrimento e os castigos do “tronco”. Os bandidos e cangaceiros, comuns na 
região, são mostrados como única forma de reação social de um povo oprimido. 
Outras personagens: Tia Maria, Tio Juca, Tia Sinhazinha. 
Trata-se de: 
a) Menino de engenho – José Lins do Rego. 
b) A bagaceira – José Américo de Almeida. 
c) O quinze – Rachel de Queiroz. 
d) O Coronel e o Lobisomem – José Cândido de Carvalho. 
 
15. “Oposição ao Romantismo; objetivismo e racionalismo, cientificismo e positivismo; valorização da 
cultura clássica; rigor estético e culto à forma poética; linguagem clássica, refinada e rebuscada; 
descrição detalhada de cenas e objetos; poesia lógica e complexa; impessoalidade; arte pela arte, 
contenção do lirismo; perfeição formal, o poeta joalheiro; rimas ricas e raras; métrica rigorosa”. 
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Estas são algumas características do: 
a) Arcadismo. 
b) Parnasianismo. 
c) Barroco. 
d) Modernismo. 
 
MATEMÁTICA. 
16. Em seu casamento, Vitória jogou o buquê de flores para as suas convidadas e este descreveu uma 
trajetória parabólica segundo a função 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = −𝟏𝟏

𝟑𝟑
𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝒙𝒙 + 𝟐𝟐, onde 𝒙𝒙 representa a distância (em metros) 

entre o buquê e Vitória, e 𝒇𝒇(𝒙𝒙) representa a altura (em metros) do buquê durante o lançamento. A altura 
máxima atingida pelo buquê foi: 
a) 3 metros. 
b) 4 metros. 
c) 5 metros. 
d) 6 metros. 
 
17. Na última edição da Copa América de Futebol, realizada no Brasil, os resultados obtidos pela seleção 
brasileira foram: na primeira fase, o Brasil venceu a Bolívia por 3 a 0, empatou com a Venezuela por 0 a 0 e 
venceu o Peru por 5 a 0; já nas quartas de final, o Brasil empatou com o Paraguai por 0 a 0; na semifinal, o 
Brasil ganhou da Argentina por 2 a 0; e, na final, o Brasil venceu o Peru por 3 a 1. A média aritmética de 
gols marcados, por jogo, pela seleção brasileira foi aproximadamente: 
a) 1,83. 
b) 2,17. 
c) 2,33. 
d) 2,50. 
 
18. Considere o círculo de centro O na figura seguinte. Sabendo que 𝑨𝑨𝑨𝑨���� e 𝑩𝑩𝑩𝑩���� são diâmetros desse círculo 
e que 𝑨𝑨𝑩𝑩���� = 𝑩𝑩𝑩𝑩����� = 𝟓𝟓 cm, a área da região sombreada é: 
 

 
 
a) 25(𝜋𝜋

3
− √3

2
) cm2. 

 
b) 25(𝜋𝜋

6
− √3

4
) cm2. 

 
c) 25𝜋𝜋

3
 cm2. 

 
d) 25√3

4
 cm2. 

 
19. Dada a função 𝒇𝒇 ∶ 𝑹𝑹 → 𝑹𝑹, tal que 𝒇𝒇(𝒙𝒙) = |𝟐𝟐𝒙𝒙 − 𝟒𝟒| − 𝟑𝟑, os quadrantes que possuem pontos do gráfico de 
𝒇𝒇(𝒙𝒙) são: 
a) O primeiro e o segundo, apenas. 
b) O terceiro e o quarto, apenas. 
c) O segundo, o terceiro e o quarto, apenas. 
d) O primeiro, o segundo e o quarto, apenas. 
 
20. Em uma progressão aritmética crescente (a1, a2, a3, ...) sabe-se que somando o terceiro termo com o 
oitavo termos obtém-se o valor -8 e somando-se os 15 primeiros termos dessa sequência obtém-se o valor 
90. O décimo termo dessa progressão aritmética é: 
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a) -22. 
b) 4. 
c) 10. 
d) 14. 
 
INFORMÁTICA.  
21. Acerca do Excel 2016, é incorreto afirmar: 
a) Por padrão, quando é criado um novo arquivo no Excel, ele é chamado de Pasta1. 
b) As colunas são identificadas por meio de letras localizadas na parte superior. 
c) Célula é a unidade de uma planilha formada pela intersecção de uma linha com uma coluna. 
d) O endereço de uma célula é formado apenas pelas letras de sua coluna. 
 
22. O Excel 2016 lança uma variedade de erros de hash (#) para indicar que algo na fórmula não está 
funcionando corretamente. Qual erro é causado pela formatação incorreta ou por tipos de dados sem 
suporte em argumentos? 
a) #REF! 
b) #VALUE! 
c) #DIV/0! 
d) #NULL! 
 
23. Qual atalho do Word 2016 verifica a ortografia e gramática no documento, além de erros de digitação? 
a) F7 
b) SHIFT + F7 
c) F2 
d) F4 
 
24. A Faixa de Opções, no Word 2016, é o conjunto de opções de funcionalidades exibidas na parte 
superior do aplicativo, que são agrupadas por temas, com a finalidade de ajudar o usuário a localizar as 
ferramentas com mais facilidade. Quais os componentes básicos da Faixa de Opções?  
a) Arquivo, Inserir e Guias. 
b) Guias, Grupos e Botões de Ação/Comandos. 
c) Guias, Grupo de Ação e Exibir. 
d) Arquivo, Exibir e Correspondência.  
 
25. O Windows 10 possui diversos recursos. Qual permite dividir a tela até entre quatro aplicativos? 
a) Task View. 
b) Cortana. 
c) Snap. 
d) Passport. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 
Leia o trecho a seguir, da notícia publicada pela BBC News Brasil, em 05 de setembro de 2019, e responda 
à próxima questão. 
 
Zika causa danos neurológicos também em adultos, aponta estudo 
 

 
Pesquisa mostra que o vírus também consegue infectar e se multiplicar em cérebros adultos, com 

sequelas, em alguns casos, de perda de memória e habilidades motoras 
O vírus da zika é capaz de causar danos neurológicos não apenas no cérebro em formação de fetos, mas 
também no de adultos, aponta um estudo produzido por pesquisadores brasileiros e publicado nesta 
quinta-feira (5/9) no periódico Nature Communications. 
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O vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, foi responsável por cerca de 5 mil casos suspeitos de 
Síndrome Congênita do Zika no Brasil apenas entre 2015 e 2016, infectando células cerebrais ainda em 
desenvolvimento no útero materno e causando microcefalia em bebês. Mas, até há pouco, acreditava-se 
que  
os efeitos da infecção em adultos se limitassem a sintomas mais leves, como febre, dores musculares, 
erupção cutânea e dores de cabeça. Embora casos de danos neurológicos tenham sido identificados, o 
fenômeno e seus mecanismos foram pouco estudados. 
[...] (Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-49569915. Acesso em 07 de setembro de 2019.) 
 
26. É sabido que a íntegra da notícia, a qual pertence o trecho citado, traz mais informações sobre o 
assunto. Sobre tais informações, considere os itens: 
I- Os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) confirmam que o vírus também 
consegue infectar - e se multiplicar em - cérebros adultos, atingindo neurônios mais maduros e 
provocando, em alguns casos, desde quadros temporários de confusão mental e dificuldade motora até 
problemas mais graves, de coma ou perda de memória. 
II- Os pesquisadores ainda não sabem precisar qual a incidência desses problemas, ou seja, quantas 
pessoas infectadas pelo zika de fato podem ter prejuízos neurológicos, nem em qual proporção esses 
prejuízos são ou não permanentes. Por enquanto, acredita-se que os danos mais graves ocorram em uma 
minoria dos casos. 
É correto afirmar que: 
a) É verdadeiro o que se diz em I e falso o que se diz em II. 
b) É verdadeiro o que se diz em II e falso o que se diz em I. 
c) É falso o que se diz em I e II. 
d) É verdadeiro o que se diz em I e II. 
 
27. No que tange ao histórico da cidade de Alagoinhas-BA, publicado no site oficial da Prefeitura (link: 
https://www.alagoinhas.ba.gov.br/index.php/historico/), assinale a alternativa incorreta. 
a) A cidade de Alagoinhas teve seu primeiro povoamento nos fins do século XVIII, quando um padre português 
fundou uma capela no território e, daí, começou a prosperar uma vila. Em virtude da chegada de imigrantes e da 
passagem da estrada de Boiadas, acesso para o norte e para o sertão, foi nomeado por Ruy Barbosa de “Pórtico 
de Ouro do Sertão Baiano”. Recebeu diversas denominações como Freguesia da Água Fria, Freguesia de Santo 
Antônio das Lagoinhas e posteriormente Villa de Santo Antônio d’Alagoinhas, então desmembrada da Vila de 
Inhambupe, quando se tornou um município baiano, independente. 
b) Segundo registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o distrito de Alagoinhas foi criado no 
dia 15 de outubro de 1816, pertencendo a Inhambupe até 16 de junho de 1852, quando se tornou sede Municipal. 
A emancipação política de Alagoinhas foi oficializada no dia 2 de julho de 1853, com a posse da primeira Câmara 
Municipal e do presidente do Conselho, o Coronel José Joaquim Leal. 
c) O nome Alagoinhas originou-se dos rios (Sauípe, Catu, Subaúma, Quiricó), lagoas e córregos existentes na 
região. Uma das maiores riquezas é a excelência da qualidade da água, que faz parte do aquífero que vai de Dias 
D’Ávila até Tucano. 
d) A Ferrovia e o petróleo contribuíram para o desenvolvimento do comércio. A cidade se voltou para os serviços e 
virou polo para mais de 30 municípios vizinhos. A localidade cresceu de forma ordenada, através de 
planejamentos de infraestrutura, contribuindo para que fossem atendidas as necessidades da comunidade. 
 
O trecho a seguir pertence à notícia publicada no site oficial da Prefeitura de Alagoinhas-BA, no dia 04 de 
setembro de 2019. Leia-o e responda à questão seguinte. 
 
SAAE convida moradores do Novo Horizonte para Feira de Saneamento 
 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Alagoinhas convida a todos para participar da Feira de 
Saneamento do Novo Horizonte, no dia 12 de setembro, das 8h às 12h, em frente à AABB. Esta será a 
quarta edição do evento. 
 
Com cara nova, mais dinâmico e lúdico, o programa ofertará diversos serviços gratuitos, [...]. 
 
Com uma programação diversificada, a Feira terá atrativos para todas as idades e também contará com a 
participação das escolas municipais Alagoinhas IV, Miguel Fontes e Uirassu Batista. 
 
A assessora de Integração Comunitária, Leila Pires, explicou que a Feira de Saneamento faz parte das 
ações sociais do PAC 1, o Programa de Aceleração, cujos investimentos federais ultrapassam R$ 13 
milhões e a contrapartida municipal, R$ 3 milhões em obras de saneamento básico. “A Feira possibilita a 
aproximação entre o SAAE e a população, além da troca de conhecimento e apresentação das atividades 
sociais que executadas pela assessoria ao longo do ano”, afirmou. 
(Fonte: https://www.alagoinhas.ba.gov.br/index.php/saae-convida-moradores-do-novo-horizonte-para-
feira-de-saneamento/. Acesso em 07 de setembro de 2019.) 
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28. Como informa o trecho, a Feira proporcionará vários serviços gratuitos. Na íntegra da notícia, temos 
que esses serviços são: 
a) Renegociação de dívidas do ano base 2018, ligação e religação de água potável, vacinação para crianças até 
10 anos de idade. Na área cultural, haverá inscrição para cursos de desenho, capoeira e dança de rua, oferecidos 
por escolas particulares credenciadas junto à Prefeitura para prestação de serviços à comunidade. 
b) Emissão de carnê para pagamento de parcelamento de dívidas, impressão grátis de currículo para 
desempregados, aferição de pressão e glicemia, e casamento comunitário para casais que vivem em união 
estável há seis meses. 
c) Retirada de segunda via, negociação de dívida com parcelamentos, solicitações de ligação e religação, 
atendimento médico e odontológico, aferição de pressão e vacinação. Em paralelo, haverá ainda corte de cabelo 
masculino e feminino, aula de dança, palestras, oficinas, apresentações, plantio de mudas, teatro e muito mais, 
contanto com a parceria de secretarias municipais e profissionais de diversas áreas. 
d) Orientação sobre parcelamento e negociação de dívidas, orientação jurídica para diversas áreas, vacinação 
para cães e gatos, e sorteio para bolsas de estudos em instituições que ofertam cursos de capacitação. 
  
Leia o trecho a seguir, da notícia publicada no dia 02 de setembro de 2019 no site do Governo do Estado 
da Bahia, e responda à questão seguinte. 
 
Memorial da Igreja da Conceição da Praia será aberto para visitação pública 
 
A abertura do memorial da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia para visitação pública a partir 
do dia 10 de setembro é mais um atrativo para moradores e turistas que visitam Salvador. [...] 
 
Em visita à Igreja para a missa do primeiro domingo de setembro, o secretário estadual do Turismo, 
Fausto Franco, conheceu instalações do templo que preservam memórias de tempos diversos. A capela 
de taipa do ano de 1549 que iria dar origem à Igreja séculos depois tem ainda algumas de suas ruínas 
preservadas. 
 
Há também curiosidades, como um armário que encobre uma sala e uma fonte em área aberta doada para 
a Igreja. “Vamos contar a história de cada pedacinho daqui para os visitantes.”, anunciou a juíza 
(administradora) atual da Igreja da Conceição, Marília Gabriela. 
 
Reformas e limpeza estão sendo feitas em locais como o Cemitério dos Escravos, outra estrutura que faz 
parte do templo. Há ainda relíquias como uma roupa que vestiu a imagem de Nossa Senhora que sai nas 
procissões, doada pela família de J.J. Seabra, trajes antigos de sacerdotes, encontrados recentemente, e 
um órgão alemão de 1.100 flautas, datado de 1819. 
 
“Muitas vezes os próprios moradores de Salvador não conhecem os tesouros patrimoniais que guardamos 
aqui, que são importantes atrativos para os turistas que nos visitam”, afirmou Fausto Franco. 
[...] (Fonte: http://www.ba.gov.br/turismo. Acesso em 07 de setembro de 2019.) 
 
29. Foi citado apenas trecho da notícia, porém, acerca do conteúdo que consta em sua íntegra, preencha 
os parênteses com C (quando a afirmação for correta) ou I (quando a afirmação for incorreta) e assinale a 
alternativa correspondente. 
( ) O templo, construído entre o final do século 18 e o início do século 19, é um dos mais antigos da cidade 
e sede das celebrações à padroeira Nossa Senhora da Conceição da Praia. 
( ) Serão lançados também um DVD com a história da Igreja e um livro, da historiadora Alícia Ivanilda 
Mazoni, com as principais datas relacionadas à Irmandade. 
( ) Em dezembro ocorre a grande festa da santa padroeira de Salvador, que começa com missa e procissão 
pelas ruas do comércio. Turistas do mundo inteiro são atraídos pelo evento, que abre o calendário festivo 
que se encerra com o Carnaval. 
a) C – I – C. 
b) I – C – C. 
c) I – C – I. 
d) C – C – C. 
 
30. Segundo o que expressa a Lei Complementar nº 007/03, a POSSE é a aceitação formal, pelo servidor, 
das atribuições, dos deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo público, que não 
poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em 
lei. 
Acerca disso, considere os itens: 
21- A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de provimento. 
23- Em se tratando de servidor que se submeteu a concurso público para cargo diferente daquele que 
ocupa e se estiver afastado em gozo de férias ou de licença para tratar de interesses particulares, o prazo 
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será contado do término do afastamento, podendo, entretanto, ultrapassar aquele estabelecido para a 
validade do concurso. 
27- Poderá haver posse por procuração específica. 
32- Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 
35- No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e 
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 
A soma exata dos itens corretos é: 
a) 103. 
b) 115. 
c) 117. 
d) 138. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
31. Leia as alternativas e, à luz da Lei Orgânica da Assistência Social, marque a incorreta. 
a) As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas celebrarão convênios, contratos, acordos 
ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, 
programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários 
abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias. 
b) O CNAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de 
abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às 
famílias. 
c) O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo 
Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o 
caso. 
d) Os Conselhos de Assistência Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a 
infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive 
com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, 
quando estiverem no exercício de suas atribuições. 
 
Nos termos da Resolução nº 01, de 21 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o reordenamento do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – 
SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimento do público 
prioritário, responda às próximas duas questões.  
 
32. Leia as assertivas e assinale a incorreta. 
a) O reordenamento do SCFV de que trata esta Resolução aplicar-se-á aos estados que recebam cofinanciamento 
federal para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes ou idosos, tendo 
como referência, para apuração desta informação, o mês de competência de dezembro de 2012. 
b) O PBV será calculado com base na capacidade de atendimento do município e Distrito Federal sendo composto 
por dois componentes: permanente: componente I e variável: componente II. 
c) O SCFV é um serviço de proteção social básica realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de 
modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. 
d) Para a identificação dos usuários em situação prioritária será utilizado o Número de Identificação Social - NIS 
do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. 
 
33. Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas dos itens I e II: 
I- O cálculo do montante do PBV utilizará como valor mensal de referência _____________ por usuário e 
será aferido com base na capacidade de atendimento do município e do Distrito Federal. 
II- Dentre outros, considera-se em situação prioritária para inclusão no SCFV, as crianças, adolescentes e 
pessoas idosas: fora da escola ou com defasagem escolar __________________. 
a) R$ 70,00 / inferior a dois anos 
b) um salário mínimo / superior a dois anos 
c) R$ 50,00 / superior a dois anos 
d) meio salário mínimo / superior a um ano 
 
À luz da Resolução nº 05, de 12 de abril de 2013, que dispõe sobre as ações estratégicas do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil - Peti no âmbito do Sistema Único da Assistência Social - Suas e o critério 
de elegibilidade do cofinanciamento federal para os exercícios de 2013/2014 destinado a Estados, 
Municípios e Distrito Federal com maior incidência de trabalho infantil, responda às próximas duas 
questões. 
 
34. Atribua (V) verdadeiro ou (F) falso aos itens e marque a alternativa correta: 
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( ) Os Estados, Municípios e Distrito Federal com alta incidência de crianças e adolescentes em situação 
de trabalho infantil serão cofinanciados progressivamente, com pactuação bienal dos critérios de partilha. 
( ) A adesão ao cofinanciamento das ações estratégicas do Peti consistirá em aceite formal pelo gestor do 
Estado, Distrito Federal e Municípios por meio de preenchimento eletrônico de Termo de Aceite, 
disponibilizado pelo MDS. 
( ) As ações estratégicas do Peti no âmbito do Suas estruturam-se a partir de cinco eixos: 1- informação e 
mobilização nos territórios de incidência do trabalho infantil para propiciar o desenvolvimento de ações de 
prevenção e erradicação do trabalho infantil; 2- identificação de crianças e adolescentes em situação de 
trabalho infantil; 3- proteção social para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e suas 
famílias; 4- apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização; 5- monitoramento das 
ações do Peti. 
( ) Para a aferição do valor a ser repassado, serão considerados cadastros todos os registros efetuados 
nos campos específicos para identificação de trabalho infantil no Cadastro Único, considerando os 
cadastros atualizados. 
a) V – V – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – V – V. 
d) V – V – F – V. 
 
35. Analise os itens e marque a alternativa que faz a afirmação verdadeira: 
(i) Os Estados serão cofinanciados a partir do número de seus municípios considerados com alta 
incidência de trabalho infantil. 
(ii) A alteração no número de Municípios que recebem cofinancimento federal para as ações estratégicas 
do Peti repercutirá no repasse subsequente aos Estados. 
(iii) Ao realizar o aceite formal, os Estados, Distrito Federal e Municípios se comprometem a dar ciência ao 
respectivo Conselho de Assistência Social. 
(iv) A partir das orientações expedidas pelo MDS, os Estados deverão realizar o apoio técnico aos 
municípios, com vistas à qualificação e à fidedignidade das informações relativas ao trabalho infantil. 
a) É correto apenas o item (i). 
b) É correto apenas o item (ii). 
c) São corretos apenas os itens (ii) e (iv). 
d) São corretos os itens (i), (ii), (iii) e (iv). 
 
36. Nos termos da Portaria nº 956, de 22 de março de 2018, que dispõe acerca do Programa Criança Feliz 
no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, identifique a alternativa que completa 
respectivamente os itens I, II e III: 
(I) Caso não haja adesão ao Programa pelo Estado, compete _______________________________________ 
a coordenação dos municípios do respectivo Estado. 
(II) O planejamento das visitas domiciliares observará diagnósticos socioterritoriais, tendo 
_________________________________ como referência no território para a gestão das ações do Programa. 
(III) A Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano poderá solicitar 
___________________________________ o desenvolvimento e a implementação de instrumentos de 
avaliação e monitoramento do Programa Criança Feliz, bem como a coordenação, a proposição, a 
validação, a realização e a disseminação de pesquisas de avaliação no âmbito do Programa. 
a) (I) ao Centro de Referência da Assistência Social 
    (II) a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
    (III) ao Ministério do Desenvolvimento Social  
 
b) (I) ao Ministério do Desenvolvimento Social 
    (II) o Comitê Gestor Interministerial do Programa Criança Feliz  
    (III) à Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
 
c) (I) à Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano 
    (II) o Centro de Referência da Assistência Social 
    (III) à Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
 
d) (I) à Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano 
    (II) o Sistema de Cadastro Nacional do SUAS 
    (III) ao Comitê Gestor Interministerial do Programa Criança Feliz  
 
37. De acordo com a Portaria interministerial nº 1, de 4 de abril de 2018, que estabelece diretrizes, 
objetivos e competências para a promoção da intersetorialidade, no âmbito do Programa Criança Feliz, 
indique a alternativa que completa corretamente a lacuna do seguinte texto:   
No que toca às ações para articulação das políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, 
direitos humanos e direitos das crianças e dos adolescentes, no âmbito do Programa Criança Feliz, 
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compete ao __________________________________ priorizar as famílias com crianças na primeira infância 
das áreas rurais da região do Semiárido, Região Norte e escolas rurais na garantia do acesso à água de 
consumo. 
a) Ministério da Saúde 
b) Ministério do Desenvolvimento Social  
c) Ministério dos Direitos Humanos 
d) Ministério da Educação 
 
38. Considerando o disposto no Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, que consolida atos 
normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática do lactente, da criança e 
do adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 
Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os programas federais da criança e do adolescente, 
julgue os itens e assinale a alternativa verdadeira: 
1- Nas embalagens ou nos rótulos de fórmula infantil para lactentes e de fórmula infantil de seguimento 
para lactentes, é vedado utilizar expressões ou denominações que identifiquem o produto como mais 
adequado à alimentação infantil, como “baby”, “kids”, “ideal para o bebê”, “primeiro crescimento” ou 
outras estabelecidas em regulamentação da Anvisa. 
2- Os órgãos públicos da área da saúde, da educação e de pesquisa e as entidades associativas de 
médicos pediatras e nutricionistas participarão do processo de divulgação das informações sobre a 
alimentação de lactentes e de crianças na primeira infância, inclusive quanto à formação e à capacitação 
de pessoas. 
3- A publicidade é considerada abusiva à criança quando se aproveitar da sua deficiência de julgamento 
ou inexperiência, e especialmente quando: I- incitar qualquer forma de violência; II- explorar o medo ou a 
superstição; III- desrespeitar valores ambientais; IV- for capaz de induzi-la a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à sua segurança; ou V- infringir o disposto em legislação específica 
de controle da publicidade. 
a) É correto apenas o item 1. 
b) É correto o item 2 e são incorretos os itens 1 e 3. 
c) É correto o item 3 e são incorretos os itens 1 e 2. 
d) São corretos os itens 1, 2 e 3. 
 
39. Em 2015, especificadamente no dia 5 de novembro, um desastre de grande impacto ambiental 
estampou os noticiários do Brasil e do mundo. A cidade que foi devastada pela tragédia tinha uma grande 
riqueza histórica para o estado de Minas Gerais; no século XVII, Bento Rodrigues, distrito onde se localiza 
a cidade de Mariana, alojava artefatos relevantes para o local, como as igrejas e monumentos. Em 
pouquíssimo tempo, toda a cidade foi destruída pela lama, capaz de arruinar sete distritos e poluir os rios 
Carmo, Doce e Gualaxo do Norte. Infelizmente, além dos danos materiais, econômicos e ambientais, 
algumas pessoas perderam a vida. O ocorrido foi causado pelo rompimento de duas das três barragens da 
Samarco, mineradora, no complexo da Alegria. 
Sabe-se que a atividade da Samarco, em Bento Rodrigues, era a mineração. De acordo com nossa Carta 
Magna, os recursos minerais, inclusive os do subsolo são bens da União. 
O(s) ato(s) administrativo(s) a ser(serem) efetuado(s), para que seja possível a realização de atividades de 
exploração mineral, encontra(m) disposição no §1º do art. 176 da Constituição Federal. Tal disposição 
constitucional se refere a: 
1- Autorização. 
2- Licenciamento. 
3- Permissão. 
4- Concessão. 
É correto afirmar que: 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Apenas o item 1 está correto. 
c) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. 
d) Apenas os itens 1 e 4 estão corretos. 
 
40. Conforme leciona ROSA, Márcio Fernando Elias (Direito Administrativo. 5ª ed. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2003, p. 11), sobre o princípio da legalidade, leia as duas afirmações a seguir: 
 
ao particular é dado fazer somente o que estiver permitido pela lei 
ENQUANTO 
ao administrador público tudo quanto não estiver proibido por lei. 
 
Acerca das afirmações, assinale a alternativa correta. 
a) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda falsa. 
b) As duas afirmações são falsas. 
c) As duas afirmações são verdadeiras e a primeira é uma condição para a segunda.  
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d) A primeira é uma afirmação falsa e a segunda verdadeira. 
 
41. De cima para baixo, correlacione a Coluna I com a Coluna II (acerca dos Princípios Basilares do Direito 
Administrativo) e assinale a alternativa correta: 
 

Coluna I 
1- Princípio da eficiência 
2- Princípio da moralidade 
3- Princípio da impessoalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 2 – 1 – 3 – 1 – 3. 
b) 1 – 2 – 1 – 3 – 3. 
c) 2 – 3 – 2 – 2 – 1. 
d) 3 – 3 – 1 – 1 – 2. 
 
42. A Lei nº 11.340/2016 inovou o modo como as esferas jurídicas e policiais abordam as ocorrências de 
violência doméstica e familiar, objetivando coibir e até mesmo erradicar tal violência. Dentre as inovações 
implantadas no ordenamento jurídico brasileiro, pode-se citar as novas redações que a Lei Maria da Penha 
deu ao Código Penal, como o agravamento e aumento de pena para crimes cometidos pelo agente que se 
prevalece das relações domésticas e de coabitação. 
Quanto às medidas protetivas de urgência, constantes no art. 23 e incisos da Lei nº 11.340/2016, tem-se 
que, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 
13- Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de 
atendimento. 
15- Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após 
notificado o agressor sobre a necessidade de afastamento do local. 
17- Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos 
filhos e alimentos. 
19- Determinar a separação de corpos. 
A soma exata dos itens corretos é: 
a) 64. 
b) 51. 
c) 49. 
d) 45. 
 
43. Em consonância com o texto Constitucional, que expressa os Direitos e Garantias Fundamentais, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer. 
b) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
c) É garantido o direito de propriedade. 
d) É vedada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação 
coletiva. 
 
44. Acerca da eficácia do casamento, na abordagem de Direito da Família, a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil – Capítulo IX, assinale a alternativa que não é correta. 
a) Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e 
responsáveis pelos encargos da família. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome 
do outro. 

Coluna II 
( )  É o que direciona o administrador público a ser guiado 
por ética, validando sua atividade pelo que é legal e também 
pelo que é honesto. 
( )  Foi o último acrescido à nossa Constituição, através da 
EC nº 19 de 1998. 
( )  É alcançado quando o agente administrativo age como se 
fosse o próprio Estado a praticar, não a pessoa física do 
agente. Ou seja, os atos do agente são os atos da instituição 
que o mesmo representa. 
( )  Pode ser vislumbrado por dois aspectos, sendo um deles 
o que se espera do agente público: o desempenho mais 
satisfatório possível, assim, alcançando resultados bem-
sucedidos. 
( )  Veda o uso do cargo público para busca de interesses 
próprios, como a promoção pessoal. 
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b) O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou 
públicas. 
c) Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de trinta dias, 
interditado judicialmente ou privado, episodicamente, de consciência, em virtude de enfermidade ou de acidente, o 
outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens concomitantemente 
com o que determinar o Estado. 
d) A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no 
interesse do casal e dos filhos. 
 
45. O art. 227, da Constituição Federal de 1988, volta-se aos direitos e medidas de proteção à criança e ao 
adolescente. Porém, em 1990, houve a regulamentação desses direitos, por meio da promulgação da Lei nº 
8.069/90. O Estatuto da Criança e do Adolescente deu-se mediante um importante progresso democrático, 
refletindo o teor do texto constitucional, pois a criança e o adolescente também têm direito à vida, à 
liberdade, à igualdade e segurança – direitos garantidos na Carta Magna. Nos termos do que preconiza o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
A garantia de prioridade compreende: 
I- Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
II- Ulterior atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 
III- Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
IV- Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 
Acerca dos itens I, II, III e IV, assinale a alternativa correta. 
a) É verdadeiro o que se diz nos itens I, II e IV, e falso o que se diz no item III. 
b) É verdadeiro o que se diz nos itens II e III, e falso o que se diz nos itens I e IV. 
c) É verdadeiro o que se diz nos itens I, III e IV, e falso o que se diz no item II.  
d) É verdadeiro o que se diz nos itens I, II, III e IV. 
 
46. Considerando as normas do Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, examine as alternativas e 
assinale aquela que está em desconformidade com as disposições do referido diploma processual. 
a) O juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias em relação à obrigação de 
pagar, não limitado apenas à penhora. 
b) É certo afirmar que a flexibilização procedimental só poderá ser efetuada pelo magistrado quando a 
necessidade do caso prático restar demonstrado, ao passo que prazo só poderá ser dilatado antes de encerrado. 
c) O juiz poderá ouvir as partes, inquirindo-as sobre os fatos da causa, podendo ser gerado confissão, em 
qualquer tempo, por força de expressa disposição do Código de Processo Civil de 2015. 
d) Há impedimento quando o magistrado conheceu do processo em outro grau de jurisdição, desde que tenha 
proferido decisão. 
 
47. Acerca da intervenção de terceiros, analise as assertivas que seguem: 
I- São modalidades típicas de intervenção de terceiros, de acordo com Código de Processo Civil de 2015: 
assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, amicus curiae e incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica. 
II- Ao compor a relação jurídico-processual, o assistente tem direito à nova prática de atos de constituição 
da ação e realização de atos complementares de fase instrutória, ainda que ingresse em fase posterior. 
III- Em relação ao amicus curiae, é correto afirmar que poderá ingressar de modo espontâneo, por 
peticionamento, bem como por provocação. 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
 
48. Em relação ao chamamento ao processo, quando o chamado residir em outra comarca, seção ou 
subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo para que se promova a citação do mesmo é de: 
a) Cinco dias. 
b) Quinze dias. 
c) Um mês. 
d) Dois meses. 
 
49. Acerca do Ministério Público, analise as assertivas: 
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I- O prazo em dobro conferido ao Parquet pelo Código de Processo Civil para manifestação não será 
aplicado quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público. 
II- O membro do Ministério Público será civil e diretamente responsável quando agir com dolo ou culpa no 
exercício de suas funções. 
III- A intervenção do Ministério Público será necessária sempre que houver participação da Fazenda 
Pública no processo. 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
50. Sobre os atos processuais, analise o que segue: 
I- A ausência de manifestação de amicus curiae, após decorrido o prazo de remessa dos autos, gera 
preclusão, mas não penalidade, de modo que se trata de prazo impróprio ordinário. 
II- Para as situações de não fixação de prazo pela lei ou pelo juiz, o Código de Processo Civil de 2015 
determinou que será de 48 (quarenta e oito) horas, no mínimo, para comparecimento e de 5 (cinco) dias 
para a prática de ato processual (prazo subsidiário). 
III- O Código de Processo Civil de 2015 permite o ato processual prematuro, bem como dispõe que não se 
realizarão audiências e sessões de julgamento no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
RASCUNHO. 
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