
CADERNO DE PROVA - NÍVEL SUPERIOR (TARDE)

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

PROCURADOR LEGISLATIVO

Realização

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, enumeradas de 01 a 40 e 

distribuídas da seguinte forma:

a)    De 01 a 15 – Língua Portuguesa;

b) De 16 a 20 – Noções de Informática;

c) De 21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Além das questões objetivas, este caderno contém também 1 (uma) questão discursiva (Peça 

Processual);

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as 

instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer 

divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) opções de resposta. Apenas 

1 (uma) resposta responde corretamente à questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 5 (cinco) horas.

5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas e sua folha de textos definitivos.

6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.

7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos 

de seu início.

8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e a folha de respostas.

9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a 

partir dos últimos 30 (trinta) minutos para o término da prova.

10. Boa prova!
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Língua Portuguesa 

 
Leia atentamente o texto a seguir e responda às 
questões de 1 a 15. 

 
O Brasil pode liderar a transição para 

uma bioeconomia circular 
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O Brasil é a nação de maior biodiversidade do planeta, com 
15% a 20% da quantidade de espécies estimadas. De acordo 
com dados do Governo Federal, há cerca de 116 mil espécies 
animais e 46 mil espécies vegetais catalogadas, dispersas pelos 
biomas terrestres e ecossistemas marinhos. Apesar de 
parecerem dados expressivos, calcula-se que esses números 
representem apenas um pequeno percentual da diversidade 
do país, já que a identidade de centenas de milhares de outros 
organismos permanece um mistério. 

Grande parte dessa biodiversidade, no entanto, antes 
mesmo de ser conhecida, está ameaçada por atividades 
humanas não sustentáveis. A devastação descontrolada da 
Amazônia, por exemplo, faz com que estejamos num momento 
em que a taxa de destruição é muito mais rápida que a 
velocidade de descoberta de novas espécies. 

É um cenário de corrida contra o tempo, pois a cada vez 
que uma área é desmatada, destruímos parte da 
biodiversidade que nunca mais conheceremos – uma vez 
perdida, provavelmente o será para sempre. Isso porque 
muitas espécies são encontradas somente em determinada 
região do globo, e em mais nenhuma. São as espécies 
endêmicas, que requerem atenção quanto a sua preservação. 
No Brasil, há preocupação especial com a Mata Atlântica e o 
Cerrado, biomas classificados como hotspots de biodiversidade 
por serem regiões com níveis excepcionais de endemismo e 
graves percentuais de perda de hábitat. 

Para além do impacto ambiental, a perda de nossa 
biodiversidade e a ignorância a respeito dela precisam ser 
analisadas do ponto de vista dos possíveis impactos 
econômicos e das oportunidades de desenvolvimento 
desperdiçadas. Atividades essenciais para a economia 
brasileira, como a agropecuária e a produção de alimentos e 
bebidas, são altamente dependentes do equilíbrio da natureza. 
É um contrassenso expandir essas atividades sem considerar as 
consequências da perda de diversidade nesses sistemas 
produtivos no médio e longo prazo. 

A biodiversidade também deve ser considerada um ativo 
para alavancar o desenvolvimento econômico e social no 
Brasil. Ao desconhecer seu potencial, deixamos de produzir 
novos bioprodutos, como medicamentos, suplementos 
alimentares, biocombustíveis e cosméticos, entre outros. 

É nesse contexto que nas últimas décadas o mundo vem 
discutindo oportunidades para passar à era da bioeconomia. 
Antes de mais nada, é preciso ressaltar que o termo 
bioeconomia pode ter muitos significados, dependendo do 
interlocutor. Aquela que pode beneficiar o Brasil de forma 
significativa é a que faz uso de recursos naturais em conjunto 
com novas tecnologias para criar produtos e serviços mais 
sustentáveis, sem prejuízo da biodiversidade. No caso 
brasileiro, um país com atuação consolidada no agronegócio, 
também é interessante incorporar conceitos da economia 
circular à bioeconomia. O modelo de bioeconomia circular irá 
gerar cadeias produtivas com menos desperdício, por meio da 
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implantação de sistemas econômicos de ciclos fechados que 
aproveitam matérias-primas de forma mais completa, pois os 
resíduos gerados em um processo passam a ser matéria-prima 
na produção de novos produtos, agregando valor à cadeia 
como um todo. 

Contudo, hoje, mesmo levando em conta o que já se 
conhece, há pouquíssimos estudos aprofundados que nos 
permitem usufruir de todas as potencialidades de nossa 
biodiversidade. Por exemplo, se olharmos para cadeias 
produtivas de frutos nativos como açaí, macaúba, cambuci, 
uvaia, jabuticaba ou licuri, vamos identificar uma gama de 
resíduos com uma diversidade química ainda pouco explorada, 
que por sua vez poderia ser fonte para obtenção de novos 
bioprodutos e derivados sintéticos. Essas potencialidades, no 
entanto, só serão desvendadas com o estímulo à pesquisa e à 
experimentação científica. 

Tais estudos fundamentais, que vão da classificação de 
novos microrganismos, animais e plantas a pesquisas 
direcionadas a aplicações industriais, podem constituir a base 
do desenvolvimento sustentável descentralizado e duradouro 
com potencial de impactar economias locais, já que a 
biodiversidade varia de um bioma para o outro. Por exemplo, a 
produção de insumos de alto valor agregado na Amazônia por 
meio de empreendimentos de base biotecnológica pode 
aumentar a geração de empregos e a demanda pela 
profissionalização da população local, minimizando efeitos 
migratórios para grandes centros. 

A abundância de recursos naturais põe o país numa 
posição privilegiada para assumir um papel de liderança 
mundial na era da bioeconomia. Dificilmente, porém, novos 
medicamentos e inovações biotecnológicas surgirão enquanto 
a biodiversidade brasileira não for pesquisada e financiada de 
forma sistemática e contínua, com visão multidisciplinar e 
investimentos de longo prazo. Somente o fomento da pesquisa 
científica, além do investimento em infraestrutura e educação, 
darão ao país a oportunidade de se transformar num 
importante agente na produção de bioprodutos de alto valor 
agregado. Assim, a exploração racional de nossos recursos 
naturais pode se somar à nossa já consolidada produção de 
commodities, dando suporte ao desenvolvimento tecnológico. 

(Ayla Sant’Ana da Silva, pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia e docente 
do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da UFRJ. 
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/ciencia-fundamental/2023/01/o-brasil-pode-
liderar-a-transicao-para-uma-bioeconomia-circular.shtml. 5.jan.2023) 

Questão 1  
Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. Em função das ações humanas não sustentáveis, é possível 

que espécies nem venham a ser conhecidas, pois serão 
extintas antes. 

II. A associação da bioeconomia ao processo de exploração da 
biodiversidade é fundamental para que esta não seja 
prejudicada, além de propiciar bons resultados financeiros 
para o Brasil. 

III. Há a necessidade de investimento em pesquisa e estudos 
acerca da biodiversidade, de modo a evitar que a tecnologia 
se apodere da exploração da biodiversidade e, assim, a 
prejudique. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia atentamente o texto a seguir e responda às 
questões de 1 a 15. 

 
O Brasil pode liderar a transição para 

uma bioeconomia circular 
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O Brasil é a nação de maior biodiversidade do planeta, com 
15% a 20% da quantidade de espécies estimadas. De acordo 
com dados do Governo Federal, há cerca de 116 mil espécies 
animais e 46 mil espécies vegetais catalogadas, dispersas pelos 
biomas terrestres e ecossistemas marinhos. Apesar de 
parecerem dados expressivos, calcula-se que esses números 
representem apenas um pequeno percentual da diversidade 
do país, já que a identidade de centenas de milhares de outros 
organismos permanece um mistério. 

Grande parte dessa biodiversidade, no entanto, antes 
mesmo de ser conhecida, está ameaçada por atividades 
humanas não sustentáveis. A devastação descontrolada da 
Amazônia, por exemplo, faz com que estejamos num momento 
em que a taxa de destruição é muito mais rápida que a 
velocidade de descoberta de novas espécies. 

É um cenário de corrida contra o tempo, pois a cada vez 
que uma área é desmatada, destruímos parte da 
biodiversidade que nunca mais conheceremos – uma vez 
perdida, provavelmente o será para sempre. Isso porque 
muitas espécies são encontradas somente em determinada 
região do globo, e em mais nenhuma. São as espécies 
endêmicas, que requerem atenção quanto a sua preservação. 
No Brasil, há preocupação especial com a Mata Atlântica e o 
Cerrado, biomas classificados como hotspots de biodiversidade 
por serem regiões com níveis excepcionais de endemismo e 
graves percentuais de perda de hábitat. 

Para além do impacto ambiental, a perda de nossa 
biodiversidade e a ignorância a respeito dela precisam ser 
analisadas do ponto de vista dos possíveis impactos 
econômicos e das oportunidades de desenvolvimento 
desperdiçadas. Atividades essenciais para a economia 
brasileira, como a agropecuária e a produção de alimentos e 
bebidas, são altamente dependentes do equilíbrio da natureza. 
É um contrassenso expandir essas atividades sem considerar as 
consequências da perda de diversidade nesses sistemas 
produtivos no médio e longo prazo. 

A biodiversidade também deve ser considerada um ativo 
para alavancar o desenvolvimento econômico e social no 
Brasil. Ao desconhecer seu potencial, deixamos de produzir 
novos bioprodutos, como medicamentos, suplementos 
alimentares, biocombustíveis e cosméticos, entre outros. 

É nesse contexto que nas últimas décadas o mundo vem 
discutindo oportunidades para passar à era da bioeconomia. 
Antes de mais nada, é preciso ressaltar que o termo 
bioeconomia pode ter muitos significados, dependendo do 
interlocutor. Aquela que pode beneficiar o Brasil de forma 
significativa é a que faz uso de recursos naturais em conjunto 
com novas tecnologias para criar produtos e serviços mais 
sustentáveis, sem prejuízo da biodiversidade. No caso 
brasileiro, um país com atuação consolidada no agronegócio, 
também é interessante incorporar conceitos da economia 
circular à bioeconomia. O modelo de bioeconomia circular irá 
gerar cadeias produtivas com menos desperdício, por meio da 
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implantação de sistemas econômicos de ciclos fechados que 
aproveitam matérias-primas de forma mais completa, pois os 
resíduos gerados em um processo passam a ser matéria-prima 
na produção de novos produtos, agregando valor à cadeia 
como um todo. 

Contudo, hoje, mesmo levando em conta o que já se 
conhece, há pouquíssimos estudos aprofundados que nos 
permitem usufruir de todas as potencialidades de nossa 
biodiversidade. Por exemplo, se olharmos para cadeias 
produtivas de frutos nativos como açaí, macaúba, cambuci, 
uvaia, jabuticaba ou licuri, vamos identificar uma gama de 
resíduos com uma diversidade química ainda pouco explorada, 
que por sua vez poderia ser fonte para obtenção de novos 
bioprodutos e derivados sintéticos. Essas potencialidades, no 
entanto, só serão desvendadas com o estímulo à pesquisa e à 
experimentação científica. 

Tais estudos fundamentais, que vão da classificação de 
novos microrganismos, animais e plantas a pesquisas 
direcionadas a aplicações industriais, podem constituir a base 
do desenvolvimento sustentável descentralizado e duradouro 
com potencial de impactar economias locais, já que a 
biodiversidade varia de um bioma para o outro. Por exemplo, a 
produção de insumos de alto valor agregado na Amazônia por 
meio de empreendimentos de base biotecnológica pode 
aumentar a geração de empregos e a demanda pela 
profissionalização da população local, minimizando efeitos 
migratórios para grandes centros. 

A abundância de recursos naturais põe o país numa 
posição privilegiada para assumir um papel de liderança 
mundial na era da bioeconomia. Dificilmente, porém, novos 
medicamentos e inovações biotecnológicas surgirão enquanto 
a biodiversidade brasileira não for pesquisada e financiada de 
forma sistemática e contínua, com visão multidisciplinar e 
investimentos de longo prazo. Somente o fomento da pesquisa 
científica, além do investimento em infraestrutura e educação, 
darão ao país a oportunidade de se transformar num 
importante agente na produção de bioprodutos de alto valor 
agregado. Assim, a exploração racional de nossos recursos 
naturais pode se somar à nossa já consolidada produção de 
commodities, dando suporte ao desenvolvimento tecnológico. 

(Ayla Sant’Ana da Silva, pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia e docente 
do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da UFRJ. 
https://www1.folha.uol.com.br/blogs/ciencia-fundamental/2023/01/o-brasil-pode-
liderar-a-transicao-para-uma-bioeconomia-circular.shtml. 5.jan.2023) 

Questão 1  
Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. Em função das ações humanas não sustentáveis, é possível 

que espécies nem venham a ser conhecidas, pois serão 
extintas antes. 

II. A associação da bioeconomia ao processo de exploração da 
biodiversidade é fundamental para que esta não seja 
prejudicada, além de propiciar bons resultados financeiros 
para o Brasil. 

III. Há a necessidade de investimento em pesquisa e estudos 
acerca da biodiversidade, de modo a evitar que a tecnologia 
se apodere da exploração da biodiversidade e, assim, a 
prejudique. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 2  
Pelo seu objetivo, em relação à tipologia, o texto é 
eminentemente 
(A) narrativo. 
(B) descritivo. 
(C) dissertativo-argumentativo. 
(D) dissertativo-expositivo. 

Questão 3  

Apesar de parecerem dados expressivos, calcula-se que esses 
números representem apenas um pequeno percentual da 
diversidade do país, já que a identidade de centenas de 
milhares de outros organismos permanece um mistério. 
(L.5-9) 

Assinale a alternativa que não poderia substituir o segmento 
sublinhado no período acima, sob pena de provocar grave 
alteração de sentido. 
(A) Não obstante parecerem dados expressivos 
(B) Porquanto parecessem dados expressivos 
(C) Conquanto pareçam dados expressivos 
(D) Posto que pareçam dados expressivos 

Questão 4  

Essas potencialidades, no entanto, só serão desvendadas com 
o estímulo à pesquisa e à experimentação científica. (L.67-69) 

O pronome sublinhado no período acima desempenha papel  
(A) catafórico. 
(B) dêitico. 
(C) anafórico. 
(D) exofórico. 

Questão 5  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido 
acentuada seguindo regra distinta da das demais. 
(A) destruímos (L.17) 
(B) açaí (L.63) 
(C) macaúba (L.63) 
(D) abundância (L.81) 

Questão 6  

Essas potencialidades, no entanto, só serão desvendadas com 
o estímulo à pesquisa e à experimentação científica. (L.67-69) 

A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
I. Trata-se de oração absoluta. 
II. Há uma ocorrência de voz passiva. 
III. Há um adjunto adverbial de modo. 
Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 7  
Assinale a alternativa em que o segmento extraído do texto não 
traga exemplo de numeral. 
(A) O Brasil é a nação de maior biodiversidade do planeta, com 

15% a 20% da quantidade de espécies estimadas. (L.1-2) 
(B) De acordo com dados do Governo Federal, há cerca de 116 

mil espécies animais... (L.2-4) 
(C) ...e 46 mil espécies vegetais catalogadas, dispersas pelos 

biomas terrestres e ecossistemas marinhos. (L.2-4) 
(D) Apesar de parecerem dados expressivos, calcula-se que esses 

números representem apenas um pequeno percentual da 
diversidade do país, já que a identidade de centenas de 
milhares de outros organismos permanece um mistério.  
(L.4-8) 

Questão 8  

O modelo de bioeconomia circular irá gerar cadeias produtivas 
com menos desperdício, por meio da implantação de sistemas 
econômicos (1) de ciclos fechados que aproveitam matérias-
primas de forma mais completa, pois os resíduos gerados em 
um processo passam a ser matéria-prima na produção de 
novos produtos (2), agregando valor à cadeia (3) como um 
todo. (L.51-57) 

Os termos sublinhados no período acima – (1), (2) e (3) – 
desempenham, respectivamente, função sintática de 
(A) adjunto adnominal, complemento nominal e complemento 

nominal. 
(B) complemento nominal, complemento nominal e objeto 

indireto. 
(C) complemento nominal, adjunto adnominal e objeto indireto. 
(D) adjunto adnominal, adjunto adnominal e complemento 

nominal. 

Questão 9  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada, no texto, não 
tenha sido formada por composição em seu processo completo. 
(A) agropecuária (L.31) 
(B) contrassenso (L.33) 
(C) tecnologias (L.47) 
(D) economia (L.50) 

Questão 10  
Assinale a alternativa em que o segmento retirado do texto 
poderia receber ou não acento grave indicativo de crase, por ser 
ele facultativo. 
(A) É nesse contexto que nas últimas décadas o mundo vem 

discutindo oportunidades para passar à era da bioeconomia. 
(L.42-43) 

(B) No caso brasileiro, um país com atuação consolidada no 
agronegócio, também é interessante incorporar conceitos da 
economia circular à bioeconomia. (L.49-52) 

(C) O modelo de bioeconomia circular irá gerar cadeias 
produtivas com menos desperdício, por meio da implantação 
de sistemas econômicos de ciclos fechados que aproveitam 
matérias-primas de forma mais completa, pois os resíduos 
gerados em um processo passam a ser matéria-prima na 
produção de novos produtos, agregando valor à cadeia como 
um todo. (L.52-58) 

(D) Assim, a exploração racional de nossos recursos naturais 
pode se somar à nossa já consolidada produção de 
commodities, dando suporte ao desenvolvimento 
tecnológico. (L.91-93) 
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Questão 11  

De acordo com dados do Governo Federal, há cerca de 116 mil 
espécies animais e 46 mil espécies vegetais catalogadas, 
dispersas pelos biomas terrestres e ecossistemas marinhos. 
(L.2-5) 

Assinale a alternativa em que o termo poderia substituir o 
sublinhado no período acima, por estar em consonância com a 
norma culta. Não leve em conta possíveis alterações de sentido. 
(A) devem existir cerca de 116 mil espécies animais 
(B) devem haver cerca de 116 mil espécies animais 
(C) pode existir cerca de 116 mil espécies animais 
(D) hão de haver cerca de 116 mil espécies animais 

Questão 12  

Grande parte dessa biodiversidade, no entanto, antes mesmo 
de ser conhecida, está ameaçada por atividades humanas não 
sustentáveis. (L.10-12) 

Assinale a alternativa em que se tenha construído pontuação 
igualmente correta para o período acima. 
(A) Grande parte dessa biodiversidade; no entanto, antes mesmo 

de ser conhecida, está ameaçada por atividades humanas não 
sustentáveis. 

(B) Grande parte dessa biodiversidade, no entanto; antes mesmo 
de ser conhecida; está ameaçada por atividades humanas não 
sustentáveis. 

(C) Grande parte dessa biodiversidade, no entanto – antes 
mesmo de ser conhecida –, está ameaçada por atividades 
humanas não sustentáveis. 

(D) Grande parte dessa biodiversidade, no entanto – antes 
mesmo de ser conhecida – está ameaçada por atividades 
humanas não sustentáveis. 

Questão 13  
Em essenciais (L.31), há  
(A) sete fonemas 
(B) oito fonemas.  
(C) nove fonemas. 
(D) dez fonemas. 

Questão 14  

Atividades essenciais para a economia brasileira, como a 
agropecuária e a produção de alimentos e bebidas, são 
altamente dependentes do equilíbrio da natureza. (L.31-33) 

O segmento sublinhado no período acima, em relação a ele como 
um todo desempena papel de 
(A) especificação. 
(B) exemplificação. 
(C) enumeração. 
(D) explicitação. 

Questão 15  

É um cenário de corrida contra o tempo, pois a cada vez que 
(1) uma área é desmatada, destruímos parte da 
biodiversidade que (2) nunca mais conheceremos – uma vez 
perdida, provavelmente o será para sempre. (L.16-19) 

As ocorrências do QUE no período acima, se classificam, 
respectivamente, como 
(A) conjunção subordinativa e pronome relativo. 
(B) conjunção integrante e pronome relativo. 
(C) conjunção integrante e conjunção integrante. 
(D) pronome relativo e conjunção integrante. 
 

 Noções de Informática 

Questão 16  
Ele identifica quando um micro se conecta à rede, e então define 
um IP para esse micro. Após isso, a tarefa que ele cumpre é 
organizar como os dados vão trafegar pela rede. 
Trata-se de 
(A) roteador. 
(B) hub. 
(C) firewall. 
(D) switch. 

Questão 17  
No navegador Google Chrome, caso se feche uma janela por 
engano, é possível recuperá-la. Para isso, deve-se pressionar, 
simultaneamente, as teclas 
(A) Ctrl + Shift + D. 
(B) Ctrl + Alt + T. 
(C) Shift + Alt + D. 
(D) Ctrl + Shift + T. 

Questão 18  
Dentro da categoria de malwares, um código que, quando 
instalado no computador de um usuário, passa a monitorar e 
capturar as informações de uso se chama 
(A) worm. 
(B) cavalo de Troia. 
(C) spyware. 
(D) phishing. 

Questão 19  
No Microsoft Word, em sua última versão, na aba “Inserir” só 
não é possível incorporar ao texto 
(A) um ícone. 
(B) uma citação. 
(C) um link. 
(D) uma caixa de texto. 

Questão 20  
Analise a seguinte planilha, feita no Microsoft Excel em sua 
última versão: 

 
As fórmulas inseridas em C2 e C7, são, respectivamente 
(A) =SOMA(A2;-B2) e =SOMA(C2:C7). 
(B) =DIF(A2;B2) e =TOTAL(C2:C7). 
(C) =SOMAMENOS(A2;B2) e =SOMA(C2:C7). 
(D) =SUBT(A2;B2) e =AUTOSOMA(C2:C7). 
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Questão 11  

De acordo com dados do Governo Federal, há cerca de 116 mil 
espécies animais e 46 mil espécies vegetais catalogadas, 
dispersas pelos biomas terrestres e ecossistemas marinhos. 
(L.2-5) 

Assinale a alternativa em que o termo poderia substituir o 
sublinhado no período acima, por estar em consonância com a 
norma culta. Não leve em conta possíveis alterações de sentido. 
(A) devem existir cerca de 116 mil espécies animais 
(B) devem haver cerca de 116 mil espécies animais 
(C) pode existir cerca de 116 mil espécies animais 
(D) hão de haver cerca de 116 mil espécies animais 

Questão 12  

Grande parte dessa biodiversidade, no entanto, antes mesmo 
de ser conhecida, está ameaçada por atividades humanas não 
sustentáveis. (L.10-12) 

Assinale a alternativa em que se tenha construído pontuação 
igualmente correta para o período acima. 
(A) Grande parte dessa biodiversidade; no entanto, antes mesmo 

de ser conhecida, está ameaçada por atividades humanas não 
sustentáveis. 

(B) Grande parte dessa biodiversidade, no entanto; antes mesmo 
de ser conhecida; está ameaçada por atividades humanas não 
sustentáveis. 

(C) Grande parte dessa biodiversidade, no entanto – antes 
mesmo de ser conhecida –, está ameaçada por atividades 
humanas não sustentáveis. 

(D) Grande parte dessa biodiversidade, no entanto – antes 
mesmo de ser conhecida – está ameaçada por atividades 
humanas não sustentáveis. 

Questão 13  
Em essenciais (L.31), há  
(A) sete fonemas 
(B) oito fonemas.  
(C) nove fonemas. 
(D) dez fonemas. 

Questão 14  

Atividades essenciais para a economia brasileira, como a 
agropecuária e a produção de alimentos e bebidas, são 
altamente dependentes do equilíbrio da natureza. (L.31-33) 

O segmento sublinhado no período acima, em relação a ele como 
um todo desempena papel de 
(A) especificação. 
(B) exemplificação. 
(C) enumeração. 
(D) explicitação. 

Questão 15  

É um cenário de corrida contra o tempo, pois a cada vez que 
(1) uma área é desmatada, destruímos parte da 
biodiversidade que (2) nunca mais conheceremos – uma vez 
perdida, provavelmente o será para sempre. (L.16-19) 

As ocorrências do QUE no período acima, se classificam, 
respectivamente, como 
(A) conjunção subordinativa e pronome relativo. 
(B) conjunção integrante e pronome relativo. 
(C) conjunção integrante e conjunção integrante. 
(D) pronome relativo e conjunção integrante. 
 

 Noções de Informática 

Questão 16  
Ele identifica quando um micro se conecta à rede, e então define 
um IP para esse micro. Após isso, a tarefa que ele cumpre é 
organizar como os dados vão trafegar pela rede. 
Trata-se de 
(A) roteador. 
(B) hub. 
(C) firewall. 
(D) switch. 

Questão 17  
No navegador Google Chrome, caso se feche uma janela por 
engano, é possível recuperá-la. Para isso, deve-se pressionar, 
simultaneamente, as teclas 
(A) Ctrl + Shift + D. 
(B) Ctrl + Alt + T. 
(C) Shift + Alt + D. 
(D) Ctrl + Shift + T. 

Questão 18  
Dentro da categoria de malwares, um código que, quando 
instalado no computador de um usuário, passa a monitorar e 
capturar as informações de uso se chama 
(A) worm. 
(B) cavalo de Troia. 
(C) spyware. 
(D) phishing. 

Questão 19  
No Microsoft Word, em sua última versão, na aba “Inserir” só 
não é possível incorporar ao texto 
(A) um ícone. 
(B) uma citação. 
(C) um link. 
(D) uma caixa de texto. 

Questão 20  
Analise a seguinte planilha, feita no Microsoft Excel em sua 
última versão: 

 
As fórmulas inseridas em C2 e C7, são, respectivamente 
(A) =SOMA(A2;-B2) e =SOMA(C2:C7). 
(B) =DIF(A2;B2) e =TOTAL(C2:C7). 
(C) =SOMAMENOS(A2;B2) e =SOMA(C2:C7). 
(D) =SUBT(A2;B2) e =AUTOSOMA(C2:C7). 
 

 Conhecimentos Específicos 

Questão 21  
Em razão da sua função estratégica, determinados serviços, 
matérias-primas e seus derivados só podem ser prestados e 
manipulados em caráter de monopólio. 
No que tange às atividades identificadas pelo constituinte que 
necessitam de um controle especial, é correto afirmar que 
(A) é vedada a contratação de empresa privada para desenvolver 

pesquisa em jazida de gás natural. 
(B) a contratação de empresas privadas para a atividade de 

refinação é permitida apenas no caso de petróleo 
estrangeiro. 

(C) a importação e a exportação dos produtos e derivados 
básicos resultantes da lavra das jazidas de petróleo 
constituem monopólio da União. 

(D) a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos 
poderão ser autorizadas pela União sob o regime de 
concessão aos municípios. 

Questão 22  
Lei municipal é editada prevendo novas regras para inclusão e 
exclusão de consumidores dos cadastros de proteção ao crédito. 
Em seu texto, é exigido que o consumidor, antes de ser incluído 
em cadastro restritivo de crédito, fosse comunicado desse fato 
mediante carta com aviso de recebimento (AR). Essa disposição 
(A) extrapola a competência legislativa do município ao impor 

uma formalidade que afronta os princípios constitucionais da 
igualdade e livre concorrência. 

(B) observa a repartição de competências legislativas entre os 
entes da federação, visto respeitar limites da competência 
suplementar do município para editar normas sobre relação 
de consumo. 

(C) não está de acordo com o ordenamento jurídico pois matéria 
consumerista não é objeto que concerne ao interesse local da 
população. 

(D) é constitucional pois a norma tutela o interesse e protege 
direito fundamental, promovendo de forma eficiente o 
interesse do consumidor. 

Questão 23  
As taxas são tributos vinculados, cobrados em razão do exercício 
do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos. Esse 
tributo pode ser cobrado 
(A) em função da prestação de serviços indivisíveis desde que 

eles sejam especificados. 
(B) pelo exercício do poder de polícia potencialmente realizado 

desde que constatada a existência de órgão administrativo de 
fiscalização. 

(C) pela utilização em potencial do serviço público a partir do 
momento em que o serviço é colocado à disposição do sujeito 
passivo. 

(D) pelo exercício do poder de polícia em caso de fiscalização que 
seja realizada com frequência irregular. 

Questão 24  
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial dos entes e entidades da administração direta e 
indireta analisa a legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Ela é realizada 
mediante 
(A) controle externo exercido pelo Ministério Público. 
(B) controle interno exercido pelo Tribunal de Contas. 
(C) controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. 
(D) controle interno de cada Poder em caráter sigiloso. 

Questão 25  
Norma que rege o município, a lei orgânica é a lei mais 
importante na esfera municipal. Para sua aprovação exige-se 
(A) votação em dois turnos. 
(B) intervalo mínimo de duas sessões entre os turnos de votação. 
(C) aprovação por maioria simples dos membros do legislativo 

municipal. 
(D) promulgação pelo prefeito. 

Questão 26  
Entidade criada por lei, com patrimônio e receita próprios, as 
autarquias são concebidas para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira 
descentralizada. 
A natureza jurídica da autarquia é de 
(A) pessoa jurídica de direito privado. 
(B) pessoa jurídica de direito público interno. 
(C) pessoa jurídica de direito público externo. 
(D) ente despersonalizado. 

Questão 27  
Autarquias em regime especial, as agências reguladoras recebem 
regulamentação própria que as distingue na organização 
administrativa do Estado. 
Nesse sentido, é uma característica própria da agência  
reguladora a 
(A) subordinação hierárquica ao ente da federação a que esteja 

vinculada. 
(B) indicação dos dirigentes pelo chefe do poder executivo em 

ato administrativo simples. 
(C) estabilidade dos seus dirigentes durante o mandato. 
(D) competência para editar normas técnicas por meio de lei 

ordinária. 

Questão 28  
Prefeito emite resolução declarando de utilidade pública um 
imóvel para fins de desapropriação. Todavia, a lei exige que o ato 
seja feito mediante decreto do chefe do Poder Executivo. 
No caso, o ato é 
(A) convalidável. 
(B) inexistente. 
(C) nulo. 
(D) válido. 
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Questão 29  
Existem diferentes tipos de vínculos entre agentes públicos e a 
administração. A contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público é hipótese de exercício de 
(A) cargo público. 
(B) emprego público. 
(C) representação pública. 
(D) função pública. 

Questão 30  
Na classificação de bens públicos, figuram as terras sem 
destinação específica que são devolvidas ao ente público. 
Em regra, as terras devolutas pertencem 
(A) à União. 
(B) aos Estados. 
(C) aos Municípios. 
(D) às Forças Armadas. 

Questão 31  
Servidor aposentado retorna ao serviço após junta médica oficial 
declarar que os motivos da aposentadoria, que fora concedida 
em virtude de incapacidade permanente, deixaram de existir. 
Todavia, o cargo que exercia anteriormente se encontra ocupado, 
de modo que o servidor fica impossibilitado de exercê-lo. 
Nessa situação, o servidor 
(A) será direcionado a outra repartição, pois o cargo estará posto 

à disposição. 
(B) permanecerá em casa aguardando voltar ao serviço por 

aproveitamento. 
(C) ficará trabalhando no local, sendo designado à nova função 

como excedente, aguardando vacância de vaga no setor que 
ocupava antes da aposentadoria que fora concedida de ofício. 

(D) exercerá função em outro cargo, realizando atividades 
condizentes com a limitação sofrida, mediante 
reaproveitamento. 

Questão 32  
Com o fim de realizar o desfile de um bloco de carnaval, um folião 
solicita, mediante pedido de autorização, a interdição de via 
pública para a passagem do bloco, a ocorrer no mês seguinte.  
A autorização é obtida e homologada pelo administrador. 
No instante em que a autorização é obtida, é correto afirmar que 
o ato é 
(A) perfeito e eficaz. 
(B) existente e eficaz. 
(C) perfeito e válido. 
(D) imperfeito e válido. 

Questão 33  
A obrigação de dar coisa certa tem por objeto bem jurídico 
determinado e individualizado. Caso o devedor perca a coisa 
antes de realizada a tradição, sem incorrer em conduta culposa, 
dar-se-á a seguinte consequência: 
(A) o devedor responderá pelo equivalente ao valor da coisa. 
(B) o devedor responderá por perdas e danos. 
(C) o devedor responderá pelo equivalente ao valor da coisa mais 

perdas e danos. 
(D) a obrigação ficará resolvida para ambas as partes. 

Questão 34  
Violado um direito, nasce a pretensão de ingresso com uma ação 
para assegurar o cumprimento do direito pela via jurisdicional.  
A respeito da passagem do prazo para a pessoa apresentar a ação 
à Justiça, é correto afirmar que 
(A) o início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da 

pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. 
(B) o prazo prescricional pode ser alterado por acordo das partes 

por meio do negócio jurídico processual. 
(C) a prescrição deve ser alegada no ato da contestação, sob 

pena de preclusão. 
(D) a renúncia da prescrição tem de ser manifestada de forma 

expressa. 

Questão 35  
A liberdade contratual é delimitada pelo princípio da função 
social do contrato. A respeito dessa cláusula geral presente no 
diploma civilista, é correto afirmar que a função social do 
contrato 
(A) deriva do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 
(B) reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando 

trocas úteis e justas. 
(C) não impede que, nas relações contratuais públicas e privadas, 

prevaleçam o princípio da intervenção mínima e a 
excepcionalidade da revisão contratual. 

(D) suplantou o princípio da autonomia contratual privilegiando 
interesses metaindividuais. 

Questão 36  
Em razão da inércia da jurisdição, o processo, para ser formado, 
depende da iniciativa de um dos envolvidos na relação 
processual. 
A respeito da formação do processo, a ação é proposta 
(A) após a citação válida da parte. 
(B) quando a petição inicial é protocolada. 
(C) quando o juiz despachar a petição inicial. 
(D) quando ocorre sua distribuição, se houver mais de uma vara 

na comarca. 

Questão 37  
O pedido exprime a prestação jurisdicional que o autor almeja 
obter. O princípio da boa-fé deve ser observado em todos os atos 
postulatórios, 
(A) sem exceção. 
(B) exceto quando requisitada tutela de emergência. 
(C) exceto quando requisitada tutela de urgência. 
(D) exceto na contestação e no recurso. 

Questão 38  
Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem 
capacidade para estar em juízo. Se verificada a incapacidade 
processual ou a irregularidade da representação da parte, é 
correto afirmar que o juiz 
(A) extinguirá a ação. 
(B) interromperá o processo e designará prazo para que seja 

sanado o vício. 
(C) suspenderá o processo e designará prazo razoável para que 

seja sanado o vício. 
(D) designará advogado dativo para atuar na defesa da parte que 

apresentar irregularidade na representação. 
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Questão 29  
Existem diferentes tipos de vínculos entre agentes públicos e a 
administração. A contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público é hipótese de exercício de 
(A) cargo público. 
(B) emprego público. 
(C) representação pública. 
(D) função pública. 

Questão 30  
Na classificação de bens públicos, figuram as terras sem 
destinação específica que são devolvidas ao ente público. 
Em regra, as terras devolutas pertencem 
(A) à União. 
(B) aos Estados. 
(C) aos Municípios. 
(D) às Forças Armadas. 

Questão 31  
Servidor aposentado retorna ao serviço após junta médica oficial 
declarar que os motivos da aposentadoria, que fora concedida 
em virtude de incapacidade permanente, deixaram de existir. 
Todavia, o cargo que exercia anteriormente se encontra ocupado, 
de modo que o servidor fica impossibilitado de exercê-lo. 
Nessa situação, o servidor 
(A) será direcionado a outra repartição, pois o cargo estará posto 

à disposição. 
(B) permanecerá em casa aguardando voltar ao serviço por 

aproveitamento. 
(C) ficará trabalhando no local, sendo designado à nova função 

como excedente, aguardando vacância de vaga no setor que 
ocupava antes da aposentadoria que fora concedida de ofício. 

(D) exercerá função em outro cargo, realizando atividades 
condizentes com a limitação sofrida, mediante 
reaproveitamento. 

Questão 32  
Com o fim de realizar o desfile de um bloco de carnaval, um folião 
solicita, mediante pedido de autorização, a interdição de via 
pública para a passagem do bloco, a ocorrer no mês seguinte.  
A autorização é obtida e homologada pelo administrador. 
No instante em que a autorização é obtida, é correto afirmar que 
o ato é 
(A) perfeito e eficaz. 
(B) existente e eficaz. 
(C) perfeito e válido. 
(D) imperfeito e válido. 

Questão 33  
A obrigação de dar coisa certa tem por objeto bem jurídico 
determinado e individualizado. Caso o devedor perca a coisa 
antes de realizada a tradição, sem incorrer em conduta culposa, 
dar-se-á a seguinte consequência: 
(A) o devedor responderá pelo equivalente ao valor da coisa. 
(B) o devedor responderá por perdas e danos. 
(C) o devedor responderá pelo equivalente ao valor da coisa mais 

perdas e danos. 
(D) a obrigação ficará resolvida para ambas as partes. 

Questão 34  
Violado um direito, nasce a pretensão de ingresso com uma ação 
para assegurar o cumprimento do direito pela via jurisdicional.  
A respeito da passagem do prazo para a pessoa apresentar a ação 
à Justiça, é correto afirmar que 
(A) o início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da 

pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. 
(B) o prazo prescricional pode ser alterado por acordo das partes 

por meio do negócio jurídico processual. 
(C) a prescrição deve ser alegada no ato da contestação, sob 

pena de preclusão. 
(D) a renúncia da prescrição tem de ser manifestada de forma 

expressa. 

Questão 35  
A liberdade contratual é delimitada pelo princípio da função 
social do contrato. A respeito dessa cláusula geral presente no 
diploma civilista, é correto afirmar que a função social do 
contrato 
(A) deriva do princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 
(B) reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando 

trocas úteis e justas. 
(C) não impede que, nas relações contratuais públicas e privadas, 

prevaleçam o princípio da intervenção mínima e a 
excepcionalidade da revisão contratual. 

(D) suplantou o princípio da autonomia contratual privilegiando 
interesses metaindividuais. 

Questão 36  
Em razão da inércia da jurisdição, o processo, para ser formado, 
depende da iniciativa de um dos envolvidos na relação 
processual. 
A respeito da formação do processo, a ação é proposta 
(A) após a citação válida da parte. 
(B) quando a petição inicial é protocolada. 
(C) quando o juiz despachar a petição inicial. 
(D) quando ocorre sua distribuição, se houver mais de uma vara 

na comarca. 

Questão 37  
O pedido exprime a prestação jurisdicional que o autor almeja 
obter. O princípio da boa-fé deve ser observado em todos os atos 
postulatórios, 
(A) sem exceção. 
(B) exceto quando requisitada tutela de emergência. 
(C) exceto quando requisitada tutela de urgência. 
(D) exceto na contestação e no recurso. 

Questão 38  
Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem 
capacidade para estar em juízo. Se verificada a incapacidade 
processual ou a irregularidade da representação da parte, é 
correto afirmar que o juiz 
(A) extinguirá a ação. 
(B) interromperá o processo e designará prazo para que seja 

sanado o vício. 
(C) suspenderá o processo e designará prazo razoável para que 

seja sanado o vício. 
(D) designará advogado dativo para atuar na defesa da parte que 

apresentar irregularidade na representação. 

Questão 39  
O procedimento que permite e materializa a cobrança de 
impostos é denominado de lançamento tributário. 
De acordo com o previsto no ordenamento jurídico, o 
lançamento é 
(A) etapa conclusiva do crédito tributário. 
(B) procedimento privativo de autoridade administrativa. 
(C) procedimento constitutivo do fato gerador. 
(D) atividade administrativa obrigatória e eletiva. 

Questão 40  
Foi editada, em determinado município, norma que modificou o 
prazo de recolhimento do pagamento do IPTU. 
Nessa hipótese, considerando os princípios constitucionais 
tributários, é correto afirmar que o tributo pode ser recolhido 
(A) no mesmo exercício financeiro em que a norma foi publicada, 

respeitado o período de vacância de 90 dias para que o 
tributo possa ser cobrado. 

(B) no exercício financeiro seguinte ao em que a norma foi 
editada. 

(C) no exercício financeiro seguinte ao em que a norma foi 
editada, respeitado o período de vacância de 90 dias para que 
o tributo possa ser cobrado. 

(D) no mesmo exercício financeiro em que a norma foi publicada, 
independentemente de qualquer prazo a permitir a cobrança. 

 
 

 

 

 

 

 Prova Discursiva (Peça Processual) 

Certo cidadão ingressou com Ação Popular em face da Câmara Municipal, postulando a concessão de tutela de urgência visando à 
suspensão dos efeitos legais e jurídicos do substitutivo do Projeto de Lei XXX, o qual dispunha sobre a fixação do subsídio mensal do 
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e, consequentemente, a suspensão dos efeitos de eventual sanção do projeto pelo chefe 
do Poder Executivo Municipal.  
Sabe-se que, quanto ao projeto de lei, houve a elaboração de substitutivo, em decorrência de mudanças propostas pelo relator. 
O substitutivo apresentado no bojo da referida propositura foi objeto de Parecer Conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa; de Administração Pública e de Finanças e Orçamentos do Legislativo, que realizaram a sua análise, em que ficou 
consignado que o projeto de lei visava à mera atualização e não ao aumento dos subsídios do Prefeito, Vice e Secretários Municipais. 
O autor postulou a declaração de nulidade do ato administrativo que originou o substitutivo do Projeto de Lei 173/2018, bem como de 
todos os atos posteriores praticados e eventuais normas geradas.  
Para sustentar sua pretensão, o autor alegou, na inicial, que apresentação de substitutivo dispondo acerca do subsídio mensal do Srs. 
Prefeito e Vice-Prefeito seria ilegal, pois, em suma, teria sido levado à análise do Plenário sem parecer específico da Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara Municipal, bem como sem instrução acerca do impacto financeiro das disposições insertas no substitutivo. No 
mérito, invoca, de forma genérica, que tal aumento redundaria em violação aos princípios da legalidade, publicidade, proporcionalidade, 
moralidade e razoabilidade, uma vez que o percentual de aumento previsto seria demasiado. 
Observe-se que, antes da propositura desta ação, outra já havia sido proposta, por outro cidadão, com a mesma causa de pedir e pedido, 
distribuída a outra Vara. 
O Projeto de Lei veio a ser sancionado pelo Sr. Prefeito do Município, dando origem à Lei Municipal XXXX. 
Houve parecer prévio da Consultoria Técnica de Economia e Orçamento sobre o Impacto Financeiro do Substitutivo. 
O autor, então, aditou a petição inicial para, com base nos novos fundamentos ali deduzidos, sustentando genericamente que a lei feriria o 
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e requereu, a título de tutela de urgência, a suspensão de seus efeitos e, no mérito, a 
declaração de nulidade da norma. 
Após ter sido ouvido o Ministério Público, o julgador, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, indeferiu a 
petição inicial por inadequação da via eleita. 
Houve recurso do autor da demanda, inconformado com a decisão, aduzindo, preliminarmente, a negativa de prestação jurisdicional, com 
a consequente nulidade da sentença. No mérito, repisa os argumentos constantes da peça inicial, requerendo a “declaração incidental de 
inconstitucionalidade” do Projeto de Lei. 
Na qualidade de Procurador Legislativo da Câmara, elabore a peça apropriada nessa fase recursal. 
A peça deve contemplar, no mínimo, elementos formais e materiais inerentes à sua completa e correta elaboração, mencionando, no 
mínimo, os seguintes aspectos: (i) prazo de manifestação da recorrida; (ii) todas as preliminares; (iii) discussão sobre a via eleita pelo 
cidadão); (iv) requisitos da ação proposta e sua adequação ou não à hipótese dos autos; (v) fundamentos legais e constitucionais. 
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