
INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO

1. A prova contém 35 (trinta e cinco) questões sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 25
(vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos.

2. Cada questão terá a duração de 03 minutos.

3. Conforme  item  6.10  do  Edital  01/2021:  Será  considerado  eliminado  do  Processo  Seletivo  o
candidato que:

a. Não acessar o AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO no horário determinado em Edital, seja qual for o
motivo alegado;

b. Não realizar o prévio preparo de todo equipamento, verificando o seu regular funcionamento, bem
como acesso/qualidade da internet e energia elétrica no momento de realização da prova;

c. Não estiver em posição adequada (sentado à frente da tela), ou ainda estiver em posição suspeita
ou inadequada (deitado ou em diagonal ou em pé), ou não se posicionar com o rosto de forma
centralizada (em relação à câmera), ou se estiver olhando para outros pontos laterais, ou pontos
acima da tela do computador durante a realização da prova;

d. Não estiver direcionando o seu olhar frente da tela do computador durante à prova, mas para as
laterais, para cima, para baixo, ou para trás do seu equipamento, sem estar com o olhar focado na
tela de trabalho, onde está sendo executada a sua prova online;

e. For verificado, durante a monitoria ou auditoria das imagens durante ou após a realização da
prova,  um  registro  visual  que  comprove  o  não  enquadramento  de  sua  face  completa  ou  em
comportamento visual suspeito, conforme itens c e d;

f. Tentar  sair  ou  tentar  acessar  outro  browser  ou  navegador  fora  do  AMBIENTE  VIRTUAL  DE
AVALIAÇÃO, durante a execução da Prova Online;

g. Se ausentar da Plataforma AVA, ou não realizar a conclusão da prova, sem utilizar os comandos de
entrega e finalização determinados pelo sistema;

h. Se ausentar da Plataforma AVA por problemas com a conexão de internet, ou pela interrupção de
fornecimento de energia elétrica;

i. Abandonar a prova em qualquer momento de sua realização. O candidato nesta situação, não
poderá  retornar  à  execução  da  prova  online,  sendo  a  mesma automaticamente  finalizada  pelo
sistema;

j. Se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas ou em tentativa de fraude em qualquer
etapa desta seleção, a ser averiguada pela Universidade Patativa do Assaré;

k. For surpreendido em comunicação com outras pessoas frente à câmera ou utilizando-se de livro,
anotação, impresso, máquina calculadora ou similar;

l. Estiver  fazendo uso  de  qualquer  tipo  de  aparelho  eletrônico  ou  de  comunicação,  mesmo que
desligado,  ou  com bateria  desacoplada  (telefone  celular,  fones  de  cabeça  ou  fones  de  ouvido,
tokens,  relógios  digitais,  agenda  eletrônica,  outros  notebooks,  palmtop,  receptor,  gravador,
smartphone ou outros equipamentos similares);

m. Obtiver nota zero na Prova Objetiva;

n. Descumprir as normas constantes deste Edital ou impostas pela Universidade Patativa do Assaré;

ALUNO: MATRÍCULA: 
AVALIAÇÃO: VALOR: 60.00 pontos 
POLO: DATA: 
LOCAL: 
CARGO: 
MODELO: PROCESSO SELETIVO MPDFT - DIREITO 
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o. For constatado, de forma superveniente, qualquer irregularidade na identificação do candidato,
não se limitando à constatação de falsidade ideológica e/ou documental. A eliminação do candidato
poderá ocorrer em qualquer fase do Processo Seletivo, desde que comprovada a irregularidade.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1 - 1,0 ponto 
A palavra destacada em “A humildade é sempre
boa conselheira, mesmo quando a autossegura
nça resulta de grande experiência ou baseia-se
no uso de avançada tecnologia” possui a grafia
de acordo com o novo acordo ortográfico.
Sendo  assim,  qual  alternativa  abaixo  possui,
também, uma palavra escrita de acordo com o
novo acordo ortográfico:

A onda

a onda anda
aonde anda
a onda?
a onda ainda
ainda onda
ainda anda
aonde?
aonde?
a onda a onda
Manuel  Bandeira  BANDEIRA,  M.  A  Estrela  da
Tarde, 1960

Questão 2 - 1,0 ponto 
Sobre os tipos de linguagem, é CORRETO afirmar
que predomina no texto o uso da linguagem:

Questão 3 - 1,0 ponto 
Ao  se  redigir  um  texto  manuscrito,  faz-se
necessário  conhecer  as  regras  de  separação
silábica.  Levando  em  conta  essa  afirmação,
assinale  a  alternativa  em  que  os  vocábulos
apresentam separação silábica correta:

Questão 4 - 1,0 ponto 
Leia  o  trecho  de  uma  canção  de  Cartola, tal
como registrado em gravação do autor: 
(...) Ouça-me bem, amor, 
Preste atenção, o mundo é um moinho, 
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, 
Vai reduzir as ilusões a pó. 
Preste atenção, querida, 
De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares, estás à beira do abismo 
Abismo que cavaste com teus pés. 
 
Cartola, “O mundo é um moinho”. 
https://www.vagalume.com.br/cartola/o-mundo-
e-um-moinho.html
 
Hipérbole  é  uma  figura  de  linguagem  que
consiste  em  um  exagero  das  ideias
apresentadas. Dessa forma, em qual dos trechos
destacados a seguir ocorre essa figura:

Questão 5 - 1,0 ponto 
As palavras ansioso, bacharel e apto regem,
respectivamente, as preposições:

Questão 6 - 1,0 ponto 
A concordância nominal  está de acordo com a
norma-padrão em:

a) Auto-retrato.

b) Auto-suficiente.

c) Auto-sugestão.

d) Autorreflexão.

e) Autohipnose.

a) Conotativa.

b) Denotativa.

c) Regional.

d) Técnica.

e) Mista.

a) Pro-ce-sso.

b) Sub-al-ter-no.

c) Pneu.

d) A-ve-ri-gue-i.

e) Ál-cool

a) “Ouça-me bem, amor”.

b) “o mundo é um moinho”.

c) “De cada amor tu herdarás só o cinismo”.

d) “Quando notares, estás à beira do abismo”.

e) “Abismo que cavaste com teus pés”.

a) Por, em, para.

b) Sob, de, a.

c) Para, de, a

d) Por, em, de.

e) Em, por, a.

a) Diversão  e  trabalho  são  compatível  com
tudo aquilo em que acreditamos.

b) É  necessário  muita  tolerância  com  certos
acontecimentos. 

c) Enviaram  anexo  ao  recebido  daquela
semana os documentos solicitados.

d) Água é bom para saúde.

e) Ela está menas cansada que você.
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Questão 7 - 1,0 ponto 
São palavras antônimas:

Questão 8 - 1,0 ponto 
Algumas  palavras,  em  língua  portuguesa,
possuem  dificuldades  na  escrita,  o  que  acaba
gerando confusão por parte de alguns nativos da
língua  portuguesa.  A  alternativa  a  seguir,  em
que  todas  as  palavras  foram  grafadas  de
maneira correta, é:

Globalização  significa  que  todos  nós
dependemos  uns  dos  outros.  As  distâncias
pouco importam agora. O que acontece em um
lugar pode ter consequências mundiais. Graças
aos  recursos,  instrumentos  técnicos  e
conhecimentos  adquiridos,  nossas  ações
abrangem enormes distâncias  no  espaço e  no
tempo. Por mais localmente limitadas que sejam
nossas intenções, erraríamos se não levássemos
em conta  os  fatores  globais,  pois  eles  podem
decidir o êxito ou o fracasso de nossas ações. O
que fazemos (ou nos abstemos de fazer) pode
influir nas condições de vida (ou de morte) de
gente  que  vive  em  lugares  que  nunca
visitaremos  e  de  gerações  que  jamais
conheceremos.
(Zygmunt  Bauman,  O  desafio  ético  da
globalização, Correio Braziliense, 21/07/2001)

Questão 9 - 1,0 ponto 
De acordo com o texto, o principal objetivo do
autor  pode  ser  expresso  com  um  dos  ditados
populares. Assinale-o:

Questão 10 - 1,0 ponto 
São acentuadas graficamente de acordo com a
mesma regra as palavras:

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 11 - 2,0 pontos 
São  direitos  sociais  garantidos
constitucionalmente, entre outros:

Questão 12 - 2,0 pontos 
Conforme  expresso  preceito  constitucional,  a
ordem  econômica  nacional,  deve  observar,
dentre outros, os princípios de:

a) Pavor - Pânico.

b) Pânico - Susto.

c) Dignidade - Indecoro.

d) Dignidade - Integridade.

e) Susto - Horror.

a) Rerpecução.

b) Perturbação.

c) Opnião.

d) Exceço.

e) Obcessão.

a) “Cavalo dado, não se olham os dentes”.

b) “Nem tudo que reluz é ouro”.

c) “Vão-se os anéis, ficam os dedos”.

d) “De grão em grão, a galinha enche o papo”.

e) “Uma andorinha só não faz verão”.

a) “Cenário”, “sequência”, “audiência”.

b) “trás”, “sérias”, “repórteres”.

c) “âncoras”, “alguém”, “há”.

d) “dá”, “há”, “aí”.

e) “Pajé”, “caráter”, “fóssil”.

a) Segurança,  educação,  trabalho,  lazer,
previdência  social,  saúde,  assistência  aos
desamparados, moradia.

b) Educação, saúde, lazer, esporte, proteção à
maternidade  e  à  infância,  previdência
social.

c) Moradia,  educação,  assistência,  seguro-
desemprego, segurança, maternidade.

d) Emprego, renda, proteção à maternidade e
à deficiência, saúde, segurança.

e) Educação,  saúde,  emprego e renda,  lazer,
assistência aos desamparados.

a) Defesa  do  meio  ambiente,  livre-
concorrência e defesa do consumidor.

b) Livre-concorrência,  redução  das
desigualdades  trabalhistas  e  função social
da posse.

c) Defesa  do  consumidor,  redução  do
desemprego  e  redução  das  desigualdades
trabalhistas.

d) Soberania  nacional,  propriedade  pública  e
propriedade privada.  

e) Tratamento  favorecido  para  para  as
empresas do simples nacional, propriedade
privada e soberania nacional.
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Questão 13 - 2,0 pontos 
Os  Atos  Administrativos  são  todos  aqueles
editados  pela  Administração,  sob  regras  de
Direito  Público,  para  a  preservação  dos
interesses  da  coletividade.  A  afirmação
inverídica  sobre  os  Atos  Administrativos  está
presente no item:

Questão 14 - 2,0 pontos 
Segundo o artigo 127 da Constituição Federal: “O
Ministério  Público  é  instituição  permanente,
essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,  do
regime democrático  e  dos  interesses  sociais  e
individuais  indisponíveis”.  Partindo  desta
premissa, tem-se que são funções institucionais
do Ministério Público, exceto:

Questão 15 - 2,0 pontos 
Os  princípios  constitucionais  da  Administração
Pública  tem  por  objetivo  a  preservação  dos
interesses públicos. Sobre eles é correto afirmar
que:

Questão 16 - 2,0 pontos 
O princípio da legalidade significa que:

Questão 17 - 2,0 pontos 
Assinale  a  alternativa  que  apresenta  apenas
exemplos de atos administrativos normativos.

a) Os  atos  administrativos  pressupõem-se
legítimos desde a sua edição, porém não se
trata de uma presunção absoluta.

b) A Administração é obrigada a motivar todos
os  atos,  sejam  eles  vinculados  ou
discricionários.

c) A  decisão  de  anulação  de  um  ato
administrativo  opera  efeitos  ex  tunc,
podendo-se  invocar  direitos  adquiridos
sobre o período anterior. 

d) A Administração pode executar sozinha os
seus  próprios  atos,  exceto  nas  situações
que ensejarem  as  cláusulas  de  reserva
judicial.

e) As  espécies  de  atos  administrativos  são
Atos  Normativos,  Atos  Ordinários,  Atos
Negociais e Atos Enunciativos.

a) Promover,  precipuamente,  a  ação  penal
pública, na forma da lei.

b) Promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil
pública,  para  a  proteção  do  patrimônio
público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de
outros interesses difusos e coletivos.

c) Defender  judicialmente  os  direitos  e
interesses das populações indígenas.

d) Requisitar  diligências  investigatórias  e  a
instauração de inquérito policial, indicando
os  fundamentos  jurídicos  de  suas
manifestações processuais.

e) Promover  a  ação  de  inconstitucionalidade
ou representação para fins de intervenção
da União e dos Estados, nos casos previstos
nesta Constituição.

a) Quando  a  Administração  edita  um  ato  e
inova em relação à lei não fere o princípio
da legalidade.

b) Com base no princípio da impessoalidade é
vedado  à  Administração  estabelecer
discriminações gratuitas, exceto se for para
preservar o interesse público.

c) Em  respeito  ao  princípio  da  publicidade
configura  improbidade  administrativa,  na
forma culposa, negar publicidade aos atos
oficiais.

d) Ato  imoral  é  sinônimo  de  ato
inconstitucional, não passível de apreciação
pelo Judiciário, assim, preceitua o princípio
da moralidade.

e) O princípio da eficiência prevê que os atos
da Administração Pública, unicamente, deve
gerar  resultados  positivos  para  seus
agentes.

a) O administrador deve praticar o ato para o
seu fim legal.

b) A administração pode fazer o que a lei não
proíbe.

c) O administrador deve atuar de acordo com
os  padrões  éticos  de  probidade,  decoro  e
boa-fé.

d) As atividades da Administração devem ser
dirigidas aos cidadão em geral.

e) A Administração Pública e seus servidores
estão  vinculados  à  lei,  ou  seja,  só  agem
conforme esta determina.

a) Resoluções, deliberações e decretos.

b) Decretos, instruções e licenças.

c) Deliberações, portarias e certidões.

d) Homologação, certidões e instruções.

e) Avisos, portarias e decretos.
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Questão 18 - 2,0 pontos 
O princípio reconhecido segundo o qual os bens
interesses  públicos  não  pertencem  à
Administração, nem a seus agentes, cabendo a
estes conservá-los em nome da coletividade que
é o verdadeiro titular dos interesses públicos, é o
princípio da:

Questão 19 - 2,0 pontos 
Com referência à administração pública direta e
indireta, assinale a opção correta.

Questão 20 - 2,0 pontos 
É requisito do ato administrativo, exceto:

Questão 21 - 2,0 pontos 
Sobre  as  espécies  de  atos  administrativos,
assinale  a  alternativa  que  possui  a  definição
correta do ato.

Questão 22 - 2,0 pontos 
Na esfera administrativa pública, as certidões, os
atestados e os pareceres, constituem exemplos
de atos administrativos:

Questão 23 - 2,0 pontos 
A  nova  Lei  de  Licitações  e  contratos
administrativos criou uma nova modalidade de
licitação  que  deve  ser  utilizado  para  licitações
que  envolvam  inovações  tecnológicas  ou
técnicas,  para  soluções  que  dependam  de
adaptações das opções disponíveis no mercado
e  que  envolvam  especificações  que  a
Administração  não  conseguir  definir
objetivamente.
Acerca do exposto no enunciado acima, marque
a alternativa que especifica a nova modalidade
de licitação criada:

a) Continuidade.

b) Indisponibilidade.

c) Segurança jurídica.

d) Moralidade.

e) Supremacia do interesse público.

a) Os  serviços  sociais  autônomos,  por
possuírem personalidade jurídica de direito
público,  são  mantidos  por  dotações
orçamentárias  ou  por  contribuições
parafiscais.

b) A fundação pública não tem capacidade de
autoadministração.

c) Como pessoa jurídica de direito público,  a
autarquia  realiza  atividades  típicas  da
administração pública.

d) A  empresa  pública  tem  personalidade
jurídica  de  direito  privado  e  controle
acionário  majoritário  da  União  ou  outra
entidade da administração indireta.

e) A  Administração  Pública  Indireta  é
composta  somente  das  fundações  e  as
autarquias.

a) Finalidade.

b) Competência.

c) Objetivo.

d) Forma.

e) Imparcialidade.

a) Atos Normativos:  são aqueles que contem
um comando geral do executivo, visando a
correta aplicação da lei.

b) Atos Negociais: são os que visam disciplinar
o funcionamento da Administração e a
conduta funcional de seus agentes.

c) Atos Enunciativos: são  aqueles que contem
uma  declaração  de  vontade  do  Poder
Público  coincidente  com  a  vontade  do
particular.

d) Atos  Ordinários:  são  os  que  se  limitam a
certificar ou atestar um fato.

e) Atos  Administrativos:  são  aqueles  que
contêm  uma  declaração  de  vontade  do
Poder Público coincidente com a vontade do
particular.

a) Negociais.

b) Mistos.

c) Normativos.

d) Enunciativos.

e) Ordinatórios.

a) Diálogo competitivo.

b) Carta aberta.

c) Convite competitivo.

d) Pregão aberto.

e) Concorrência.
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Questão 24 - 2,0 pontos 
Marque a alternativa que apresenta a sequência
normal  das  fases  que deve  ser  seguida  no
processo de licitação, segundo as disposições da
Lei nº 14.133 de 2021, que estabeleceu novas
regras  para  as  Licitações  e  Contratos
Administrativos:

Questão 25 - 2,0 pontos 
Assinale  a  alternativa  que  apresenta
corretamente o conceito de ato jurídico perfeito.

Questão 26 - 2,0 pontos 
No que concerne à prescrição e à decadência,
assinale a alternativa INCORRETA: 

Questão 27 - 2,0 pontos 
Assinale  a  opção  CORRETA  a  respeito  das
espécies de contratos.

a) Preparatória;  divulgação  do  edital  de
licitação, apresentação de propostas e
lances  (quando  for  o  caso),  julgamento,
habilitação, recursal e homologação.

b) Divulgação  do  edital  de  licitação,
preparatória,  habilitação,  apresentação  de
propostas  e  lances  (quando  for  o  caso),
julgamento, recursal e homologação.

c) Preparatória,  divulgação  do  edital  de
licitação,  habilitação,  apresentação  de
propostas  e  lances  (quando  for  o  caso),
julgamento, homologação e recursal.

d) Divulgação  do  edital  de  licitação,
habilitação,  preparatória,  apresentação  de
propostas  e  lances  (quando  for  o  caso),
julgamento, recursal e homologação.

e) Divulgação  do  edital  de  licitação,
preparatória,  apresentação de propostas e
lances,  habilitação,  julgamento,  recursal  e
homologação.

a) O ato já consumado segundo a lei vigente
ao tempo que se efetuou.

b) O ato jurídico que foi celebrado por agente
capaz,  objeto  lícito  e  possível,  e  forma
prescrita ou não defesa em lei.

c) O ato que o seu titular, ou alguém por ele,
possa exercer,  como aqueles cujo começo
do  exercício  tenha  termo  pré-fixo,  ou
condição  pré-estabelecida  inalterável,  a
arbítrio de outrem.

d) O ato judicial de qual já não caiba recurso.

e) A decisão judicial  transitada em julgado e
não mais sujeita à ação rescisória.

a) A exceção prescreve no mesmo prazo em
que a pretensão. 

b) Os  relativamente  incapazes  e  as  pessoas
jurídicas  têm  ação  contra  os  seus
assistentes  ou  representantes  legais,  que
derem causa à prescrição ou que não a
alegarem oportunamente.  

c) A  prescrição  iniciada  contra  uma  pessoa
continua a correr contra o seu sucessor. 

d) Os  prazos  de  prescrição  podem  ser
alterados por acordo das partes.  

e) Não corre  a  prescrição entre  os  cônjuges,
na constância da sociedade conjugal. 

a) Em  contrato  de  comodato,  jamais  o
comodatário poderá pleitear restituição ao
comodante das despesas realizadas com o
uso e gozo da coisa.

b) No  contrato  de  prestação  de  serviço,  o
aliciamento  de  pessoa  já  obrigada  em
contrato escrito anterior é causa violadora
da boa-fé subjetiva.

c) Devido ao fato de o contrato de empreitada
ser  personalíssimo,  em  regra,  nessa
modalidade  de  contrato,  a  morte  do
empreiteiro  é  causa  de  extinção  do
contrato.

d) Não será devida a remuneração ao corretor,
no  contrato  de  corretagem  em  que  se
obtenha  o  resultado  almejado  pela
mediação,  se  tal  contrato  for  desfeito
posteriormente pelas partes.

e) No contrato  de  troca  e  permuta  uma das
partes transfere bens ou vantagens do seu
patrimônio para a outra.
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Questão 28 - 2,0 pontos 
José e Rafael realizaram um negócio jurídico em
que  ficou  estipulado  que:  José  entregaria
determinado bem móvel para Rafael, que ficaria
autorizado a vender o bem, pagando a José, em
contrapartida,  o  valor  de  quinhentos  reais;  e
Rafael  poderia  optar  por  devolver  o  bem,  no
prazo de vinte dias, para José.
De  acordo  com o  Código  Civil,  nessa  situação
hipotética  foi  firmado  um contrato  classificado
como;

Questão 29 - 2,0 pontos 
Em relação à usucapião, adquire a propriedade
do  bem  imóvel  aquele  que  exercer  a  posse
direta, com animus domini por:

Questão 30 - 2,0 pontos 
Assinale a alternativa correta sobre as provas e
seu  meio  de  produção,  nos  termos  do  Código
Civil de 2002.

Questão 31 - 2,0 pontos 
Quanto à responsabilidade civil, é correto afirmar
que:

Questão 32 - 2,0 pontos 
De  acordo  com  a  legislação  penal,  configura
crime contra a administração pública:
“Exigir,  para  si  ou  para  outrem,  direta  ou
indiretamente,  ainda  que  fora  da  função  ou
antes  de  assumi-la,  mas  em  razão  dela,
vantagem indevida”.
Trata-se do crime de:

a) Atípico.

b) Solene.

c) Unilateral.

d) Consensual.

e) Comutativo.

a) Dez  anos,  podendo  ser  considerado  o
tempo de posse do herdeiro, contanto que
os  períodos  de  posse  ocorram  sem
interrupção, nem oposição, mediante justo
título e boa-fé.

b) Quinze  anos,  sem  interrupção,  nem
oposição,  independentemente  de  justo
título  e  boa-fé,  sem  possibilidade  de
redução  do  prazo  no  caso  do  imóvel  ser
considerado  como  moradia  habitual  do
possuidor.

c) Dez anos, sem interrupção, nem oposição,
mediante  justo  título  e  boa-fé,
independentemente da capacidade civil do
proprietário.

d) Quinze  anos,  sem  interrupção,  nem
oposição, desde que prove o justo título e
boa-fé.

e) Quinze  anos,  sem  interrupção,  nem
oposição,  desde que não seja  proprietário
de outro imóvel urbano ou rural.

a) A presunção pode ser utilizada como meio
de prova.

b) É  absolutamente  nula  a  confissão  que
decorre de erro de fato ou de coação.

c) A escritura pública, lavrada em notas de
tabelião, é dotada de fé pública, desde que
o ato tenha sido acompanhado por 2 (duas)
testemunhas.

d) A confissão é ato revogável,  desde que a
revogação se dê até 1 (um) ano do ato ou
antes do trânsito em julgado.

e) Os  menores  entre  16  (dezesseis)  e  18
(dezoito)  anos  não  podem  ser  admitidos
como testemunhas.

a) A  culpa  concorrente  pressupõe  uma
desproporção entre o dano e a gravidade da
culpa.

b) A  indenização  por  injúria,  difamação  ou
calúnia  depende  da  prova  de  prejuízo
material.

c) O  direito  de  exigir  reparação  só  se
transmite  aos  herdeiros  se  a  ação  de
indenização estivesse ajuizada na data do
falecimento da vítima.

d) A  independência  entre  responsabilidade
civil  e  penal  inclui  a  autoria  e  a
materialidade do dano.

e) A responsabilidade do incapaz é subsidiária.

a) Peculato.

b) Concussão.

c) Prevaricação. 

d) Excesso de exação.

e) Corrupção passiva.
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Questão 33 - 2,0 pontos 
De acordo  com o  Decreto-Lei  nº  2.848/1940  -
Código  Penal,  são  crimes  praticados  por
funcionário  público  contra  a  administração  em
geral, entre outros:

Extraviar  livro  oficial  ou  qualquer
documento, de que tem a guarda em razão
do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou
parcialmente.
Dar às verbas ou rendas públicas aplicação
diversa da estabelecida em lei.
Deixar  o  funcionário,  por  indulgência,  de
responsabilizar  subordinado  que  cometeu
infração no exercício do cargo ou, quando
lhe falte competência, não levar o fato ao
conhecimento da autoridade competente.

 Está(ão) CORRETO(S):

Questão 34 - 2,0 pontos 
Sobre  as  disposições  constitucionais  acerca  do
Ministério  Público  e  seus  membros,  assinale  a
alternativa correta.

Questão 35 - 2,0 pontos 
A extinção do ato administrativo quando o seu
beneficiário deixa de cumprir os requisitos que
deveria permanecer atendendo, como exigência
para a manutenção do ato e de seus efeitos é
denominado:

I. 

II. 

III. 

a) Somente os itens I e II.

b) Somente os itens I e III.

c) Somente os itens II e III. 

d) Todos os itens.

e) Nenhum dos itens. 

a) O  Ministério  Público  abrange  apenas  o
Ministério  Público  Federal  e  os  Ministérios
Públicos dos Estados.

b) A legitimação do Ministério Público para as
ações  civis  impede  a  legitimidade  de
terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o
disposto na Constituição e na lei.

c) Aos  Membros  do  Ministério  Público,  é
vedado  exercer,  salvo  quando  em
disponibilidade,  qualquer  outra  função
pública, exceto uma de magistério.

d) A  autorização  pela  maioria  simples  do
Senado  Federal  deverá  preceder  a
destituição  do  Procurador-Geral  da
República,  por  iniciativa  do  Presidente  da
República.

e) Dentre  as  funções  institucionais  do
Ministério  Público,  encontra-se  defender
judicialmente  os  direitos  e  interesses  das
populações indígenas.

a) Revogação.

b) Anulação. 

c) Convalidação.

d) Caducidade.

e) Cassação.
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