
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE 

 JANAÚBA EDITAL 1/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:

Nº INSCRIÇÃO:FUNÇÃO:

ASSINATURANº DO PRÉDIO: SALA:

Advogado 

ESTE CADERNO DE PROVAS DESTINA-SE AOS CANDIDATOS AO SEGUINTE CARGO: 

DATA 
 

29/09/2013 
HORÁRIO 

 

9h 

CADERNO 

008 
 
 

PROVAS DE CONHEC. ESPECÍFICOS E LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
É dispensável a licitação, EXCETO 
A) Em casos de guerra. 
B) Para contratação de serviços técnicos de auditoria tributária de empresa de notória especialização na 

área. 
C) Se houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional. 
D) Para a impressão de diários oficiais. 
 

QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) A lei de licitações aplica-se, naquilo que couber, aos convênios celebrados por entes públicos. 
B) O pregão não é modalidade de licitação. 
C) É dispensável a licitação para contratação de artista de renome. 
D) A licitação do tipo “melhor técnica e preço” será utilizada, exclusivamente, para a contratação de 

serviços manuais. 
 

QUESTÃO 03 
Quanto à formalização de contratos advindos de processo licitatório, é CORRETO afirmar: 
A) Quando se tratar de dispensa de licitação, não há necessidade de publicação do contrato como condição 

de sua eficácia. 
B) O contrato é facultativo nos casos de tomadas de preço. 
C) Os contratos públicos referentes a direitos reais sobre imóveis são lavrados perante a Administração 

Pública interessada. 
D) São nulos de pleno direito os contratos verbais firmados com a Administração Pública, com exceção às 

pequenas compras, na forma da lei. 
 

QUESTÃO 04 
São requisitos do ato administrativo, EXCETO 
A) publicação. 
B) competência. 
C) finalidade. 
D) objeto. 
 

QUESTÃO 05 
Quanto à classificação dos atos administrativos, é INCORRETO afirmar: 
A) Os atos individuais possuem destinatários certos, particularizando situações jurídicas. 
B) Os atos internos só produzem efeitos no âmbito da repartição em que foram produzidos. 
C) Os atos gerais ou normativos têm natureza concreta e pessoal. 
D) Os atos vinculados são aqueles para os quais a lei estabelece forma para a sua prática pela 

Administração Pública. 
 

QUESTÃO 06 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) O regime das liberdades públicas admite a fruição de direitos individuais indistintamente. 
B) O Poder de Polícia tem por finalidade a tutela do interesse público em seu sentido mais amplo. 
C) A discricionariedade não faz parte dos atributos do Poder de Polícia. 
D) As sanções aplicadas em decorrência do exercício do Poder de Polícia limitam-se apenas às multas. 
 
 
 
 
 



 3

QUESTÃO 07 
A garantia que se reconhece ao indivíduo de poder transmitir o conhecimento, as artes e, de modo geral, o 
saber chama-se: 
A) liberdade de manifestação do pensamento. 
B) liberdade de consciência. 
C) liberdade de cátedra. 
D) liberdade de culto. 
 

QUESTÃO 08 
Com pertinência à Constituição da República Federativa do Brasil em vigor, assinale a alternativa 
CORRETA. 
A) Tendo em vista o “princípio da isonomia formal”, não se pode conceber tratamento desigual, por 

expressa disposição constitucional nesse sentido. 
B) É permitida a reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustre outra 

anteriormente convocada para o mesmo local, independentemente de prévio aviso à autoridade 
competente. 

C) As associações poderão ser dissolvidas compulsoriamente ou ter suas atividades suspensas, quando 
detectada alguma irregularidade em seu funcionamento, tendo em vista a sobreposição do interesse 
público ao particular. 

D) Igualdade na lei é aquela direcionada ao indivíduo, de modo geral, para os fins de tratamento processual 
isonômico. 

 

QUESTÃO 09 
É CORRETO afirmar em relação ao habeas corpus: 
A) Só pode ser repressivo, sem expedição de salvo-conduto. 
B) Pode ser preventivo, com expedição de salvo-conduto. 
C) Não pode ser preventivo, com ou sem expedição de salvo-conduto. 
D) Só pode ser preventivo, porém sem expedição de salvo-conduto. 
 

QUESTÃO 10 
Constituem decorrências legais do direito à vida, EXCETO 
A) Vedação expressa da pena de morte, salvo nos casos legalmente previstos. 
B) Proibição da eutanásia. 
C) Possibilidade de transplante de órgãos, para fins clínicos e terapêuticos. 
D) Possibilidade de comercialização de órgãos, para fins clínicos. 
 

QUESTÃO 11 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária competente. 
B) Não haverá prisão civil por dívida, ainda que se trate esta de débito tributário ou fiscal. 
C) É possível a prisão civil por dívida quando a dívida em questão se tratar de débito tributário. 
D) O civilmente identificado não poderá ser submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses 

previstas em lei. 
 

QUESTÃO 12 
São pessoas jurídicas de direito público, EXCETO 
A) as organizações religiosas. 
B) as associações públicas. 
C) a União.  
D) os municípios. 
 

QUESTÃO 13 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
A) O acessório pressupõe, sempre, a existência do principal. 
B) A energia genética, se economicamente mensurável, pode ser considerada bem móvel. 
C) As benfeitorias podem ser úteis, voluptuárias ou necessárias. 
D) Os materiais provenientes da demolição de um prédio não se consideram bens móveis. 
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QUESTÃO 14 
A representação judicial passiva está errada em 
A) União / procuradores. 
B) Herança jacente / inventariante. 
C) Condomínio / administrador ou pelo síndico. 
D) Pessoas jurídicas / pessoas designadas no respectivo estatuto. 
 

QUESTÃO 15 
São crimes praticados pelo servidor contra a Administração Pública, EXCETO 
A) peculato de uso. 
B) concussão. 
C) corrupção ativa. 
D) prevaricação. 
 

 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões que se seguem. 
 
 

Vamos esperar mais 70 anos? 
 

Em 1836, já no fim de sua viagem a bordo do Beagle, Charles Darwin, um dos maiores gênios que o 
mundo já conheceu, escreveu à sua irmã Susan: "Um homem que ousa desperdiçar 1 hora do tempo não 
descobriu o valor da vida". A frase vale para homens e para nações. O tempo não é exatamente um valor 
para nós, brasileiros. Somos ótimos em fazer diagnósticos e péssimos na hora de tomar as medidas 
necessárias para corrigir nossos problemas. Por que mudar, e arriscar perder votos hoje, se é possível deixar 
os atos de coragem para amanhã? Só um desprezo profundo pelo valor do tempo e pelas consequências 
dessa postura pode explicar a sobrevivência de um conjunto de leis que, neste ano, completarão sete 
décadas. A Consolidação das Leis do Trabalho foi concebida para um país e um capitalismo que há muito 
deixaram de existir. O mundo mudou e vem mudando numa velocidade cada vez maior. O trabalho mudou e 
continuará se transformando num ritmo difícil de ser acompanhado até por empresas mais contemporâneas. 
As tecnologias transformaram nossa vida. Não somos os mesmos — e já não vivemos como nossos pais. E 
foi assim, graças a uma postura autista da sociedade, que a legislação que rege o trabalho no Brasil ganhou 
merecidamente o título de a pior do mundo. 

É a pior, entre outras razões, por ser um monumento à hipocrisia. Nossa lei determina que sejam 
pagos adicionais de insalubridade a trabalhadores submetidos a altas temperaturas — embora ninguém diga 
o que isso significa. É o fim do trabalho ao ar livre nos trópicos, ainda que não seja necessário nenhum 
esforço para encontrar milhares de brasileiros trabalhando como lixeiros, carteiros, pedreiros e vendedores 
— e assim será até que um gênio do Vale do Silício descubra uma nova maneira de desempenhar esse tipo 
de atividade. Enquanto isso, os juízes do Trabalho estarão a postos sempre que alguém decidir "buscar seus 
direitos na Justiça". Jornadas flexíveis são o sonho das novas gerações de profissionais qualificados. Mas, 
no Brasil de 2013, é um perigo negociar 15 minutos a mais ou a menos no horário de almoço. A lei manda: 
1 hora para todo mundo — até para quem não quer. 

Por favor, pense 2 minutos antes de dizer que movimentos para modernizar as leis trabalhistas são 
cortinas de fumaça para quem quer simplesmente extirpar "os direitos conquistados pelos trabalhadores 
brasileiros". Os Estados Unidos têm uma das legislações mais flexíveis do mundo — e ninguém vai me 
convencer de que, em termos gerais, o trabalhador americano tem uma vida pior que a do brasileiro. 
Também não serve como argumento nossa atual situação de quase pleno emprego, com trabalhadores 
sorridentes, balançando a carteira profissional ao vento, numa cena típica de programa eleitoral gratuito. 
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Restritiva por natureza nossa septuagenária CLT não vale para todo mundo. Temos uma população 
economicamente ativa de pouco mais de 100 milhões de pessoas. Mais da metade delas não está vinculada a 
esse conjunto de leis. Para mais de 52 milhões de brasileiros — empreendedores, autônomos, empregados 
de pequenas companhias —, o trabalho se amolda à necessidade ou à liberdade. 

É evidente que o Brasil vive numa espécie de buraco negro de produtividade em vários setores da 
economia. Mudar esse quadro depende basicamente de nossa capacidade de inovar, qualificar a mão de obra 
e instituir uma regulação que concilie os interesses de trabalhadores e empresas. Descumprir a lei, por mais 
anacrônica, perversa e irracional que ela seja não é uma opção. Leis são feitas para serem cumpridas. A 
opção é lutar para transformá-las. Nas últimas sete décadas, os interesses políticos e eleitorais têm levado a 
melhor — talvez por pura incompetência do discurso da iniciativa privada. Setenta anos  é bastante tempo. 
Boa parte dele foi desperdiçada pelo imobilismo. Podemos até escolher conviver mais 70 anos com a lei que 
está aí. Mas é preciso ficar claro que haverá um preço a pagar. A decisão vale a forma como viveremos no 
futuro. 
 

(VASSALO, Cláudia. Vamos esperar mais 70 anos? Revista exame. 1.º de maio de 2013, p. 54) 
 
QUESTÃO 16 
De acordo com o texto, a sobrevivência da CLT é consequência da, EXCETO 
A) inércia da sociedade brasileira. 
B) ausência de vontade política. 
C) ação dos trabalhadores brasileiros. 
D) receio de mudanças. 
 

QUESTÃO 17 
De acordo com o texto, a CLT é caracterizada como 
A) moderna. 
B) eficaz. 
C) justa. 
D) ultrapassada. 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho: “E foi assim, graças a uma postura autista da sociedade...” (Linha 11-12)     
Tendo em vista a argumentação do texto, ter uma “postura autista” quer dizer: 
A) objetiva. 
B) racional. 
C) alheia. 
D) realista. 
 

QUESTÃO 19 
O texto defende que a leis trabalhistas devem ser, EXCETO 
A) flexíveis. 
B) anacrônicas. 
C) justas. 
D) realistas. 
 

QUESTÃO 20 
Assinale a alternativa em que a autora usa um argumento já se precavendo em relação a um provável contra-
argumento do leitor. 
A) “Por favor, pense 2 minutos antes de dizer que movimentos para modernizar as leis trabalhistas são 

cortinas de fumaça para quem quer simplesmente extirpar ‘os direitos conquistados pelos trabalhadores 
brasileiros.’ ” (Linhas 23-25) 

B)  “Mas é preciso ficar claro que haverá um preço a pagar. A decisão vale a forma como viveremos no 
futuro.” (Linha 40) 

C) “Nossa lei determina que sejam pagos adicionais de insalubridade a trabalhadores submetidos a altas 
temperaturas...” (Linhas 14-15) 

D) “A frase vale para homens e para nações. O tempo não é exatamente um valor para nós, brasileiros.” 
(Linhas 3-4) 

 

30 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
40 
 



 6

QUESTÃO 21 
Percebe-se que a autora, em alguns trechos, insere em seu argumento um tom irônico, o que acentua 
algumas  críticas que faz. Assinale a alternativa em que NÃO se percebe o uso desse recurso. 
A) “É evidente que o Brasil vive uma espécie de buraco negro de produtividade em vários setores da 

economia. Mudar esse quadro depende basicamente de nossa capacidade de inovar, qualificar a mão de 
obra e instituir uma regulação que concilie os interesses de trabalhadores e empresas.” (Linhas 33-35) 

B)  “Também não serve como argumento nossa situação atual de quase pleno emprego, com trabalhadores 
sorridentes, balançando a carteira profissional ao vento, numa cena típica de programa eleitoral 
gratuito.” ( Linhas  27-28)    

C)  “Enquanto isso, os juízes do Trabalho estarão a postos sempre que alguém decidir ‘buscar seus direitos 
na justiça’ ”. (Linhas 19-20) 

D)  “É o fim do trabalho ao ar livre nos trópicos, ainda que não seja necessário nenhum esforço para 
encontrar milhares de brasileiros trabalhando como lixeiros, carteiros, pedreiros e vendedores – e assim 
será até que um gênio do Vale do Silício descubra uma nova maneira de desempenhar esse tipo de 
atividade.” (Linhas 16-19) 

 

QUESTÃO 22 
Através dos argumentos apresentados, percebe-se que a autora critica, EXCETO 
A) a sociedade brasileira. 
B) os legisladores. 
C) a iniciativa privada. 
D) os Estados Unidos. 
 

QUESTÃO 23 
Considere o trecho: “Por que mudar, e arriscar perder votos hoje, se é possível deixar os atos de coragem 
para amanhã?’ (Linhas 5-6) 
Assinale a alternativa que apresenta a expressão que poderia substituir o termo destacado sem alterar o 
sentido do trecho... 
A) ... já que... 
B) ... contanto que... 
C) ... uma vez que... 
D) ... visto que... 
 

QUESTÃO 24 
Assinale a alternativa em que há um verbo impessoal e que, por essa razão, NÃO poderá ser flexionado. 
A) “Os Estados Unidos têm uma das legislações mais flexíveis do mundo...” (Linha 25) 
B) “Boa parte dele foi desperdiçada pelo imobilismo.” (Linha 39) 
C) “Mas é preciso ficar claro que haverá um preço a pagar.” (Linha 40) 
D) “Mais da metade delas não está vinculada a esse conjunto de leis.” (Linhas 30-31) 
 

QUESTÃO 25 
Considere o trecho: “Em 1836, já no fim de sua viagem a bordo do Beagle, Charles Darwin, um dos maiores 
gênios que o mundo já conheceu, escreveu à sua irmã Suzan: ‘Um homem que ousa desperdiçar 1 hora do 
tempo não descobriu o valor da vida’ ”. (Linhas 1-3) 
Tendo em vista a organização sintática desse trecho, é INCORRETO afirmar: 
A) As aspas foram usadas para assinalar o uso de ironia. 
B) Há vírgulas que foram empregadas para separar termos de mesma função sintática. 
C) O uso do sinal grave indica a ocorrência do fenômeno da crase. 
D) Há vírgulas que foram usadas para separar aposto explicativo. 
 


