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ADVOGADO (CREAS)

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca

03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo

04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de
trabalho diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já
tem e passar a trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para
poder realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em
16m em seu comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a
mais terá o campo com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m². (d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês
na modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3
meses qual o valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e
o menor desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o
maior desses números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11. Todas as alternativas abaixo são princípios que regem o Brasil em suas
relações internacionais, estabelecidos pela Constituição Federal, EXCETO o
indicado pela alternativa.
A) Garantir o desenvolvimento nacional.
B) Não-intervenção.
C) Prevalência dos direitos humanos.
D) Igualdade entre os Estados.
E) Defesa da paz.

12. Observado o disposto pela Constituição Federal em face dos 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 assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano moral ou à imagem, apenas.
C) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais
de culto e a suas liturgias.
D) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença.
E) É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional.

13. A Constituição Federal de 1988, conhecida como “constituição-cidadã”, normatiza
os direitos e deveres individuais e coletivos. Sobre o tema proposto, assinale a
alternativa CORRETA.
A) É livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
B) É assegurado a todos o acesso à informação e vedado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.

C) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal.
D) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive as de caráter
paramilitar.
E) São a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas, apenas, o direito de
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder.

14. Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988, são direitos sociais a educação,
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer. Da mesma
forma, são considerados direitos sociais, EXCETO.
A) Direito a segurança.
B) Direito a previdência social.
C) Direito a proteção à maternidade e à infância.
D) Direito de herança.
E) Direito a assistência aos desamparados.

15. São considerados brasileiros natos, a luz da Constituição Federal de 1988,
EXCETO:
A) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que
qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
B) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros,
desde que estes não estejam a serviço de seu país.
C) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que
sejam registrados em repartição brasileira competente.
D) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que
venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo,
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
E) Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos
originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano
ininterrupto e idoneidade moral.
16. Conforme dispõe a Constituição da República de 1988, a língua portuguesa é o
seu idioma oficial e são considerados símbolos da República Federativa do Brasil,
EXCETO.
A) Os Estados e o Distrito Federal.
B) A bandeira.
C) O hino.

D) As armas.
E) Selo nacional.

17. No que diz respeito aos direitos políticos, analise as proposições e responda.
I – Plebiscito.
II – Referendo.
III – Iniciativa popular.
Observado o disposto acima, com observância a Constituição Federal, é CORRETO
afirmar que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei e mediante o indicado
pela alternativa:
A) III, apenas.
B) I, II e III.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I e III, apenas.

18. Aquele que deseje se candidatar a cargo eletivo deverá observar determinadas
condições expressas pela Constituição Federal. Nesse sentido, são condições de
elegibilidade, que deverão ser observadas, entre outras, EXCETO.
A) A nacionalidade brasileira.
B) O pleno exercício dos direitos políticos.
C) A idade mínima de dezoito anos para vereador e juiz de paz.
D) O alistamento eleitoral.
E) O domicílio eleitoral na circunscrição.

19. Sobre a organização do Estado, em sua organização político-administrativa,
analise as proposições e responda.
I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse
público.
II - Recusar fé aos documentos públicos.
III – Criar distinções entre brasileiros ou preferencias entre si.
Observado o expresso pela Constituição Federal de 1988, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios os indicados pela alternativa:

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I, II e III.
E) II e III, apenas.

20. Observado as competências estabelecidas pela Constituição Federal, no Brasil é
de competência privativa à União legislar, EXCETO, sobre.
A) Transito e transporte.
B) Desapropriação.
C) Serviço postal.
D) Comércio exterior e interestadual.
E) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
21. Os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em
decorrência de concurso público, passados 03(três) anos de efetivo exercício,
serão considerados estáveis. Nesse sentido, analise as proposições e responda.
I – Sentença judicial transitada em julgado.
II – Processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa.
III – Procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei
complementar, assegurada ampla defesa.
IV – Extinção do cargo.
O servidor público estável poderá perder o cargo na hipótese das alternativas:
A) I, II e III, somente.
B) I e II, somente.
C) II, III e IV, somente.
D) I, somente.
E) I, II, III e IV.
22. Observado o que dispõe a Constituição Federal de 1988, o Congresso Nacional
não poderá dispor, sem a sanção do Presidente da República, sobre as seguintes
matérias, EXCETO sobre.
A) Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito,
dívida pública e emissões de curso forçado.
B) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

C) Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas.
D) Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento.
E)

Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da
União.

23. Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre as competências do poder
legislativo, é correto afirmar que compete privativamente ao Senado Federal,
EXCETO.
A) Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de
responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos
com aqueles
B) Processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de
responsabilidade.
C) Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o
Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
D) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a
escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
E) Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos
24. Sobre o processo legislativo, observado o que é expresso pela Constituição
Federal de 1988, analise as proposições e responda.
I – Emenda à Constituição.
II – Leis Delegadas.
III – Decretos Legislativos.
IV – Resoluções.
V – Leis Complementares.
É CORRETO afirmar que o processo legislativo compreende a elaboração de:
A) I, II e V, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I, apenas.
D) I, II, III, IV e V.
E) V, apenas.

25. O Supremo Tribunal Federal, órgão integrante do Poder Judiciário, será composto
por 11(onze) Ministros, escolhidos dentre cidadãos de notável saber jurídico e
reputação ilibada, com:
A) Mais de vinte e um anos e menos de sessenta anos de idade.
B) Mais de trinta anos e menos de setenta anos de idade.
C) Mais de trinta e cinco anos e menos de setenta ano anos de idade.
D) Com mais de trinta e um anos e menos de sessenta anos de idade.
E) Com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.
26. Emenda constitucional trata-se da modificação imposta ao texto da Constituição
Federal após sua promulgação. Nesse sentido, sobre a emenda à Constituição,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo,
das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
B) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de
estado de defesa ou de estado de sítio.
C) A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos
votos dos respectivos membros.
D) A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
E) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a
separação dos Poderes.

27. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade, em conformidade com o disposto pela Constituição Federal
de 1988, EXCETO.
A) A mesa da Câmara dos Deputados.
B) Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual ou nacional.
C) Partido político com representação no Congresso Nacional.
D) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
E) Procurador-Geral da República.

28. Trata-se de toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O período
anterior refere-se corretamente a:
A) Impostos, que poderão ser tributos, taxas ou contribuição de melhoria.

B) Taxas, que poderão ser contribuição de melhoria, tributos ou impostos.
C) Tributos, que poderão ser impostos, taxas ou contribuição de melhoria.
D) Contribuição de melhoria, que poderão ser tributos, impostos ou taxas.
E) Contribuição de melhoria, que poderão ser impostos ou taxas, apenas.

29. É competência da União, respeitado as previsões constitucionais, instituir
impostos, EXCETO sobre.
A) Importação de produtos estrangeiros.
B) Renda e proventos de qualquer natureza.
C) Propriedade territorial rural.
D) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
E) Produtos industrializados.

30. Sobre os atos administrativos, é correto afirmar que decreto, regulamento,
regimento e resolução, são exemplos, nas espécies de atos administrativos, de:
A) Atos punitivos.
B) Atos enunciativos.
C) Atos negociais.
D) Atos ordinatórios.
E) Atos normativos.

.

