PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ADVOGADO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
RG:

ORGÃO EMISSOR:

UF:

ATENÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 20 (Vinte) questões
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe
cause dúvidas, informe, imediatamente ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços
apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de
Identidade.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla
escolha, você receberá um Cartão-Resposta.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente,
com caneta esferográfica azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta (COM SEU NOME E NÚMERO DE RG),
entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.
Não será permito sair de sala com o caderno de provas, nem com o gabarito
anotado em nenhum local.

BOA SORTE!!!!!

PROVA DO ADVOGADO
01) Em relação aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta.
•
•

•

•

(A) A emenda que suprima a independência de um dos Poderes ou que lhe estorve a
autonomia é imprópria.
(B) A referência feita a Deus no Preâmbulo tem caráter normativo e compromete o
princípio da neutralidade religiosa do Estado, obstacularizando a liberdade de não aderir
a religião alguma.
(C) Ofende o princípio da proporcionalidade lei que isenta os “reconhecidamente
pobres” do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de
nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.
(D )A inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas
é assegurada como direito absoluto, devendo ser considerada ilegítima qualquer hipótese
de intervenção ou ponderação no âmbito de proteção do direito de privacidade.

02) Assinale a alternativa correta acerca dos direitos e garantias fundamentais
constitucionalmente estabelecidos:
•
•
•
•

(A) A liberdade de consciência e de crença e a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias apresentam-se como garantias sem reserva legal expressa.
(B) São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos
necessários ao exercício da cidadania.
(C) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao proprietário prévia indenização.
(D) É vedado aos entes federados estabelecer aliança e qualquer tipo de colaboração
com entidades religiosas.

03) Assinale a hipótese correta em que magistrado não resolverá o mérito da demanda que
lhe foi posta pelo exercício do direito de ação, de acordo com o Código de Processo
Civil vigente.
•

(A) Quando o magistrado verificar a ocorrência da impossibilidade jurídica do
pedido.

•

(B ) Pelo abandono da causa pelo autor, por mais de 30 (trinta) dias, após intimado
na pessoa de seu advogado para que no prazo de 5 (cinco) dias supra a falta da
diligência.

•

(C ) Quando o magistrado verificar a ocorrência de ausência de pressupostos
subjetivos: a capacidade de ser parte, a capacidade postulatória e a capacidade de
estar em juízo, ocasião em que deve ocorrer a prévia intimação da parte para
regularizar o vício de capacidade.

•

(D ) Quando o juiz de direito acolher a alegação de incompetência relativa arguida
pela parte interessada.

04) Acerca das citações, é INCORRETO afirmar que:
•
•

(A) exceto para evitar o perecimento do direito, não se fará a citação de noivos, nos
três primeiros dias seguintes ao casamento.
(B) o laudo para confirmar que o citando está impossibilitado de receber citação pode
ser oferecido por médico do citando.

•
•

(C) a citação de pessoa jurídica de direito público poderá ser realizada pelos correios.
(D) a citação do Município será realizada perante o órgão de Advocacia responsável
pela sua representação judicial.

05) Marcelo e Márcio vivem em união estável e decidem adotar uma criança. Para tanto,
encaminham-se até o Juízo da Infância e da Juventude, recebendo do Oficial da Infância
e Juventude a seguinte orientação sobre a habilitação de pretendentes à adoção prevista
no ECA:
•
•
•
•

(A) somente serão habilitados para adoção de criança ou adolescente com deficiência
ou doença crônica;
(B) um se habilita e, após a adoção, o outro ingressa com pedido de adoção unilateral;
(C ) é vedada a adoção conjunta por pessoas que vivem em união homoafetiva;
(D) terão prioridade no cadastro, caso desejem adotar criança ou adolescente com
deficiência ou doença crônica.

06) De acordo com os direitos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA,
assinale a alternativa correta.
•

•

•
•

(A) Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a
pessoa até 10 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre dez e dezoito anos
de idade.
(B)A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e
Adolescente, assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades para lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social.
(C )A medida socioeducativa pode ser aplicada tanto à criança quanto ao adolescente
que tiver praticado ato infracional.
(D )O consentimento dos pais biológicos no procedimento de adoção, dado sob a forma
de renúncia ao poder familiar, é irretratável.

07) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de
Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da
saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
Nesses termos, é correto afirmar:
•

•

•
•

(A) incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, a preço de custo, medicamentos,
especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros relativos ao
tratamento, habilitação ou reabilitação.
(B )a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, dentre outros, por
meio de unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de
geriatria e gerontologia social.
(C )mediante justificativa, é permitido o tratamento diferenciado do idoso nos planos
de saúde pela cobrança de valores distintos em razão da idade.
(D )em todo atendimento de saúde, os maiores de setenta anos terão preferência especial
sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência.

08) O Estatuto do idoso (Lei n° 10.741/2003) tornou crime a conduta de :
•
•

(A) deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a prioridade no atendimento
ao idoso.
(B )desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer
motivo.

•

•

(C)deixar o médico, ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, de
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso.
(D )abandonar ascendente idoso, ou deixar injustificadamente de visitá-lo, em sua
residência ou em instituições onde esteja acolhido.

09) Todas as pessoas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, e que, em interação com uma ou mais barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas, são consideradas como pessoas com deficiência. Quanto aos
direitos e deveres previstos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), é correto afirmar que
•
•
•

•

(A) a deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa para exercer o direito à
curatela.
(B ) a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário na
tramitação de procedimentos judiciais em que for interessada.
(C ) aos planos e seguros privados de saúde é facultada, em caráter excepcional, a
cobrança de valores diferenciados das pessoas com deficiência, em razão de sua
condição.
(D) a pessoa com deficiência, em situação de curatela, não há necessidade de sua
participação para a obtenção de consentimento prévio, livre e esclarecido quando da
submissão a realização de procedimentos médicos eletivos.

10) A Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, mais conhecida como Lei da
Acessibilidade, regulamenta a prioridade no atendimento em repartições públicas,
concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e outros, às pessoas
portadoras de deficiência física, aos idosos com idade igual ou superior a sessenta e
cinco anos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo.
A lei nº 10.048, de 2000, prevê aplicação de multa:
•

•

•

•

(A )Máxima de R$ 500 (quinhentos reais) à empresa pública de transporte coletivo,
por veículo que não reserve assento devidamente identificado às pessoas protegidas
pela lei da acessibilidade.
(B ) Mínima de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) à concessionária de transporte
público, por veículo produzido 12 meses a partir da publicação da lei da acessibilidade,
em cujo planejamento não for incluído o acesso facilitado a portadores de deficiência.
(C )Máxima de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), em caso de reincidência, à
empresa pública de transporte coletivo, por veículo que não reserve assento
devidamente identificado às pessoas protegidas pela lei da acessibilidade.
(D ) Máxima de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) à empresa pública de transporte
coletivo, por veículo que não reserve assento devidamente identificado às pessoas
protegidas pela lei da acessibilidade.

11.Tomando por base a Lei Orgânica da Assistência Social, assinale a opção correta.
(A) Os princípios da assistência social incluem a ampla divulgação dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos
critérios para sua concessão.
(B) O benefício de prestação continuada pode ser transferido a dependentes de até vinte e um
anos de idade, em caso de morte do beneficiário.

(C) O Conselho Nacional de Assistência Social deve ser presidido pelo titular do órgão da
administração pública federal coordenador da política de assistência social, enquanto durar sua
gestão nesse órgão.
(D) A proteção social básica refere-se a um conjunto de ações direcionadas à proteção de
crianças e adolescentes que vivenciaram situações de violação de direitos.

12. Francisca, com setenta e quatro anos de idade, viúva, com quadro de saúde grave, reside
com a filha Maria, de trinta e oito anos de idade, e com o filho João, de quarenta e dois anos
de idade. Frequentemente, Francisca e Maria vivenciam situações de violência praticadas por
João, o qual faz uso abusivamente de álcool há mais de dez anos. Mãe e filha, cansadas de
serem agredidas física e verbalmente, foram à polícia e fizeram uma denúncia contra João.
Levando em consideração essa situação hipotética, assinale a opção correta com base na Lei
Maria da Penha — Lei n.º 11.340/2006 — e no Estatuto do Idoso — Lei n.º 10.741/2003.
(A) O juiz somente poderá determinar o afastamento de João da residência da mãe após a
conclusão do inquérito policial.
(B) Após o registro da ocorrência, a autoridade policial deve conceder, no prazo de vinte e
quatro horas, medida protetiva de urgência.
(C) Tanto Maria quanto Ana pode entregar a João a intimação para comparecimento deste
perante o juiz.
(D) O Ministério Público poderá determinar que João seja incluído em programa oficial de
tratamento de usuários dependentes de drogas lícitas.
13.Em consonância com legislação da área da criança e do adolescente, o acolhimento
institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como
forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em
família substituta, não implicando privação de liberdade. Para cumprimento dessa determinação,
cabem como procedimentos:
(A) o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar nos casos de negligência,
pobreza e vulnerabilidade da família, desde que garantido aos pais ou ao responsável legal o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
(B) a expedição de Guia de Acolhimento, pela autoridade judiciária, onde constarão os motivos
da retirada ou da não reintegração do convívio familiar, somente após a reavaliação social que
deve ocorrer a cada 6 (seis) meses.
(C) a elaboração do Plano Individual de Atendimento - PIA pela equipe técnica do respectivo
programa de atendimento, que minimamente deverá conter: os resultados da avaliação
interdisciplinar; os compromissos assumidos pelos pais ou responsáveis; as atividades a serem
desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável.
(D) o acolhimento familiar ou institucional pode ocorrer em qualquer município ou comarca,
ainda que distante da residência dos pais ou do responsável, como forma de proteção à criança
e ao adolescente e de respeito ao pleno interesse do Estado.

14. A Lei 12.435 de 06 de julho de 2011 altera a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS
nº 8.742/93), que dispõe sobre a organização da assistência social no Brasil. A incorporação
das definições normativo-jurídicas produzidas nas instâncias da política desde 2004, previstas
e reguladas, especialmente, na Política Nacional de Assistência Social (PNAS/04) e na Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS/05, expressa um
avanço significativo para a garantia do direito à assistência social a quem dela precisar. Sobre
as principais mudanças na LOAS, analise as afirmações a seguir:
I. A implementação da gestão do trabalho e da educação permanente passa a ser um objetivo
do Sistema Único de Assistência Social.
II. Fica mantida a responsabilidade do Conselho Nacional de Assistência Social em conceder
o Certificado de Entidade Beneficente para as entidades e organizações de assistência social,
por meio do vínculo SUAS.
III. A União passa a ter responsabilidade de co-financiamento de Benefícios Eventuais, além
do apoio às ações emergenciais já previstas.
IV. São objetivos da assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a
defesa de direitos.
Está(ão) CORRETA(S) apenas
A) I e IV.
B) I e III.
C) II.
D) III e IV.
15. A Politica Nacional de Assistência Social (PNAS-2004) destaca como concepção de família
um conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e, ou de
solidariedade”. Reconhece ainda que “não existe família enquanto modelo idealizado e sim
família resultante de uma pluralidade e arranjos e rearranjos estabelecidos pelos integrantes da
família.” Em relação à concepção de família, analise as afirmações a seguir:
I. Essa posição que o Estado assume em relação à concepção de família contribui para reforçar
os estigmas e estereótipos sobre as maternidades sem casamentos, as famílias reconstruídas,
famílias homoafetivas entre outras formas de organizações familiares.
II. O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) tem como pressuposto que a família é o
núcleo básico de afetividade e acolhida, convívio e autonomia, sustentabilidade e referência no
processo de desenvolvimento e reconhecimento do cidadão e de outro, que o Estado tem a
obrigação de prover proteção social, respeitada a autonomia dos arranjos familiares.
III. Qualquer forma de atenção e/ou de intervenção no grupo familiar precisa levar em conta
sua singularidade, sua vulnerabilidade no contexto social, além de seus recursos simbólicos e
afetivos, bem como sua disponibilidade para se transformar e dar conta de suas atribuições.
Assinale a alternativa que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

A) II e III.
B) I.
C) II.
D) I e III.
16. Acerca da jurisdição e da ação:
•

(A) carece de interesse o autor da ação que se limita a pleitear a declaração da
autenticidade de documento.

•

(B) é permitido pleitear direito alheio em nome próprio, independentemente de
autorização normativa, desde que demonstrado interesse.

•

(C) é inadmissível a ação meramente declaratória caso tenha ocorrido a violação
do direito.

•

(D ) o interesse do autor pode se limitar à declaração do modo de ser de uma
relação jurídica.

17. De acordo com o texto da Constituição Federal, com relação ao direito de greve,
é correto afirmar que
•

(A) compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio dele defender, cabendo à lei definir os
serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.

•

(B) é assegurado aos trabalhadores do setor público ou privado, sendo que os
militares devem comunicar a intenção de exercê-lo com a antecedência mínima
de cinco dias aos seus comandantes e à população, decidindo, cada categoria,
sobre os interesses que devam por meio dele defender.

•

(C) é assegurado aos empregados, aos empregadores e aos autônomos,
conforme os distintos interesses que queiram por meio dele defender, a eles
competindo, em conjunto, decidir sobre a oportunidade de exercê-lo.

•

(D) é assegurado aos empregados e servidores públicos, sendo que, em relação
aos militares, apenas o possui os que forem regularmente sindicalizados.

18. A colocação de criança e adolescente em família substituta estrangeira
•

(A) é absolutamente vedada.

•

(B) é admitida em todas as modalidades

•

(C)constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de guarda.

•

(D)constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção.

19. Segundo a normativa que instituiu o Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE),
compete à direção do programa de prestação de serviços à comunidade ou de liberdade
assistida
•

(A) garantir a apresentação de atividades coletivas.

•

(B) prever o processo e os requisitos para escolha do dirigente do programa.

•

(C) selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para
acompanhar e avaliar o cumprimento da medida.

•

(D) impedir a instalação de sede em ambiente anexo a estabelecimentos
prisionais.

20. De acordo com a Lei nº 12.594/12, que criou o SINASE, o cumprimento das medidas
socioeducativas dependerá do Plano Individual de Atendimento (PIA). Assinale a opção
que indica o responsável pela elaboração do PIA.
•

(A) A equipe técnica da instituição de acolhimento, com a participação efetiva do
adolescente e de sua família.

•

(B) A equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, com escuta prévia do
adolescente que cometeu o ato infracional.

•

( C) O juiz da Vara da Infância e Juventude, que definirá o programa mais
adequado para a execução da medida.

•

(D) O promotor responsável, que estabelecerá atividades de integração social e
de capacitação profissional.

