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INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE MANTENA/MG - IMP 

 

Concurso Público nº 01/2019 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 

 

Cargo Pretendido 

ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO 

 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope 
plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO 
DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos; 
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste 

caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega da prova; Somente o fiscal 

poderá destacar a Folha de Rascunho.  
13. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via; 
14. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
15. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
16. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
17. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
18. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
19. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
20. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova; 
21. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
22. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir 

das 15 horas do dia 13/01/2020; 

23. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 1. De acordo com a Constituição Federal de 1988, são considerados brasileiros natos, 
EXCETO: 
 
a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 

que estes não estejam a serviço de seu país. 
b) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer 

deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. 
c) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do 

Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

d) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, 
pela nacionalidade brasileira. 

 
2. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. De acordo com a Constituição Federal, é CORRETO 
afirmar: 
 
a) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido 

em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios. 

b) Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 

c) Lei complementar disporá sobre a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem 
como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, permitida a 
comercialização, nos casos previstos em lei. 

 
3. De acordo com a Lei 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal, marque a resposta CORRETA: 
 
a) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

b) Nos processos administrativos serão observados, entre outros, o critério de 
interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do 
fim público a que se dirige, permitida a aplicação retroativa de nova interpretação. 

c) O interessado deverá, na fase instrutória e depois da tomada da decisão, juntar 
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações 
referentes à matéria objeto do processo. 

d) Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado 
perante a autoridade de maior grau hierárquico para decidir. 

 
 
 
 



Prova de Advogado Previdenciário 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA/MG - IMP    - 3 - 

4. Assinale a alternativa ERRADA: 
 

a) Sociedade de Economia Mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de 
sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União 
ou a entidade da Administração Indireta. 

b) As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em 
cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. 

c) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

d) Somente por lei complementar poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição 
de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 
específica, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 

 

5. Recentemente foi aprovada pelo Congresso Nacional a PEC nº 06/2019, a qual deu 
origem a Emenda Constitucional nº 103, que alterou o sistema de previdência social no 
Brasil. Acerca das alterações promovidas, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de 
servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

b) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por 
incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
insuscetível de readaptação, hipótese em que será facultada a realização de 
avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a 
concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. 

c) Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive 
mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. 

d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, 
contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos 
servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas 
progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de 
aposentadoria e de pensões. 

 

6. Acerca das alterações que serão promovidas pela PEC nº 06/2019 na Constituição 
Federal, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência 
Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, sendo sempre permitida a 
adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios. 

b) O requisito de idade será reduzido em 10 (dez) anos, para o professor que comprove 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio fixado em lei complementar. 

c) É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 
aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de 
idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição. 

d) Medida provisória poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, 
inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente 
pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado. 
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7. Estão entre os princípios da seguridade social: 
 
a) irredutibilidade da cobertura e do atendimento; 
b) a uniformidade e equivalência na prestação dos benefícios e serviços; 
c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
d) equidade da base de financiamento. 
 
8. Acerca das disposições da lei 8212/91, julgue os itens abaixo: 
 
I. O empregado que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter 

não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 
empregado, é considerado segurado obrigatório. 

II. Aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito 
residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, não é considerado segurado 
obrigatório. 

III. O empregado brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos 
oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que 
lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país 
do domicílio, é considerado segurado obrigatório. 

IV. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa é considerado segurado obrigatório como 
contribuinte individual. 

 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Somente I e IV estão corretos; 
c) Somente III e IV estão corretos; 
d) I, III e IV estão corretos. 
 
9. Nos termos da lei 8212/91 assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 

vinte por cento sobre o respectivo salário de contribuição. 
b) A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do 

empregado doméstico a seu serviço é de 10% (dez por cento) e de 0,8% (oito décimos 
por cento) para o financiamento do seguro contra acidentes de trabalho. 

c) Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores 
rurais, formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a um 
deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, 
exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de 
títulos e documentos. 

d) as multas, a atualização monetária e os juros moratórios constituem outras receitas da 
Seguridade Social. 
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10. Analise as assertivas abaixo acerca do que dispõe a lei 8213/91 sobre os 
dependentes dos segurados e assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado 

criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe 
de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do 
segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. 

b) O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 18 (dezoito) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual 
ou mental ou deficiência grave, são beneficiários do Regime Geral de Previdência 
Social, na condição de dependentes do segurado. 

c) O enteado e o menor tutelado não equiparam-se a filho, nem mesmo se comprovada a 
dependência econômica. 

d) As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova 
material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 12 (doze) 
meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida 
a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior 
ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. 

 
11. Nos termos da lei 8213/91, o Regime Geral de Previdência compreende as seguintes 
prestações, EXCETO: 
 
a) aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por tempo de 

contribuição, dentre outras, quanto ao segurado. 
b) auxílio-doença e salário-família, quanto ao dependente. 
c) reabilitação profissional, quanto ao segurado e ao dependente. 
d) pensão por morte e auxílio-reclusão, quanto aos dependentes. 
 
12. Acerca do que dispõe a lei municipal nº 684/12, sobre a previdência social do servidor, 
analise as assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. São finalidades do plano de previdência social: Garantir meios de subsistência nos 

eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e 
reclusão; proteção a maternidade, à adoção e à paternidade; e assistência à saúde. 

II. O município de Mantena manterá Plano de Previdência Social apenas para o servidor 
submetido ao regime jurídico de que trata a lei. 

III. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelo Erário Municipal e 
pela Previdência Social do Servidor Municipal. 

IV. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo, ou má fé, implicará 
devolução ao Erário do total auferido, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, 
corrigido monetariamente. 

 
a) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
b) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
c) As assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, III e IV estão corretas. 
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13. Sobre as disposições da lei municipal 1.589, que trata sobre a reestruturação do 
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Mantena e dá 
outras providências correlatas, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O regime de previdência social do município de Mantena será gerenciado pelo Instituto 

Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena denominado IMP, 
autarquia municipal criada pela Lei 916 de 10 de junho de 1998. 

b) Para execução dos seus serviços, o IMP deverá ter pessoal requisitado da 
municipalidade, dentre seus servidores efetivos, com todos os seus direitos e 
vantagens asseguradas pelo órgão de origem. Contudo os servidores à disposição do 
IMP não receberão remuneração ou adicional, exceto quando ocupar cargo em 
comissão. 

c) Os benefícios que atendam garantir meios de subsistência nos eventos de reclusão e 
proteção à maternidade serão de responsabilidade do IMP. 

d) O Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena denominado 
IMP é uma autarquia com personalidade jurídica de direito público, integrante da 
estrutura da administração pública indireta com finalidade de gerenciamento e a 
operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Mantena, 
com autonomia administrativa, patrimonial e gestão financeira própria. 

 
14. Sobre a lei municipal 1.589/12, analise as assertivas e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
I. São segurados do IMP o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos 

Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e 
fundações públicas e os aposentados nos cargos citados. 

II. Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor deverá optar por qual cargo será 
segurado do IMP. 

III. Não permanece filiado ao IMP, na qualidade de segurado, o servidor ativo que estiver 
cedido para outro órgão ou entidade da Administração direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

IV. O segurado aposentado que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital 
ou municipal filia-se ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente 
de mandato eletivo. 

 
a) estão corretas as assertivas I, II e III. 
b) estão corretas as assertivas I e III. 
c) estão corretas as assertivas III e IV. 
d) estão corretas as assertivas I e IV. 
 
15. Analise as assertivas e, ao final, marque a opção CORRETA: 
 
I. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado 

facultativo, à pessoa participante de regime próprio de previdência. 
II. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em 

parte iguais. 
III. O período de graça é o prazo em que a pessoa mantém a qualidade de segurado, 

embora não esteja vertendo contribuições, podendo ou não ter limite, nos termos da 
lei. 
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a) apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) apenas a assertiva III está correta. 
c) todas estão corretas. 
d) apenas as assertivas I e II estão corretas. 
 
16. A respeito da relação jurídica de direito processual ser, minimamente, formada por 
autor, réu e Estado-Juiz, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o Código de 
Processo Civil. 
  
a) Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
b) Somente antes do processo, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar 
sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. 

c) De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos 
processuais, quando for o caso. Esse calendário vincula apenas as partes, e os prazos 
nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente 
justificados. 

d) Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz poderá conceder à parte 
oportunidade para, se possível, corrigir o vício. 

 
17. No que diz respeito a competência no processo civil, todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO: 
 
a) Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição 

inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 
absoluta. 

b) A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será 
proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 

c) A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo 
tem competência relativa. 

d) A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é 
inderrogável por convenção das partes. 

 
18. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre 

direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de 
bens. 

b) Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar 
em juízo. 

c) Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o 
juiz proferirá decisão sem julgamento do mérito. 

d) O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na 
forma da lei. 
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19. Sobre tutela antecipada, de acordo com o Código de Processo Civil, é INCORRETO 
afirmar que: 
 
a) Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão 

jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena 
de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. 

b) O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, extingue-se após 1 (ano) 
ano, contado da ciência da decisão que extinguiu o processo. 

c) A tutela antecipada, concedida, torna-se estável se da decisão que a conceder não for 
interposto o respectivo recurso. Neste caso, o processo será extinto. 

d) A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos 
respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, 
proferida em ação ajuizada por uma das partes. 

 
20. Acerca da admissibilidade dos recursos cíveis, marque a opção INCORRETA: 
 
a) No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela 

legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, 
sob pena de deserção. 

b) No que diz respeito ao agravo de instrumento, o agravante poderá requerer a juntada, 
aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante 
de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Não sendo 
eletrônicos os autos, o agravante tomará essa providência, no prazo de 5 (cinco) dias 
e o seu descumprimento, desde que arguido e provado pelo agravado, importará na 
inadmissibilidade do agravo de instrumento. 

c) Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das 
exigências legais. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, 
sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade 
e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa. 

d) Acerca da apelação, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo 
de 15 (quinze) dias e se ele interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante 
para apresentar contrarrazões. Após, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 
independentemente de juízo de admissibilidade. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Viver em sociedade 
 

 A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de 
se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e 
satisfazer seus interesses e desejos. 

 

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser 
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. 
E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com 
hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não 
necessite dos outros muitas vezes por dia. 

 

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, 
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transporte e os cuidados de saúde. 
Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de 
afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que 
todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma 
coisa, que é a base de suas esperanças. 

 

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque 
escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da 
natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível 
uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande 
quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de 
companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar 
ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se 
continuasse sozinha por muito tempo. 

 

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode 
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que 
sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação 
de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as necessidades de apenas 
algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer 
com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades, é aquela em 
que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, aquela em 
que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. 

 

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem 
conhecer seus direitos, exijam que eles sejam respeitados, como também devem 
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais. 

DALLARI, Dalmo de Abreu 
 

21. Pode-se afirmar que a oração que define a tese apresentada pelo autor no seu texto 
é:  
 
a) “A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade se 

ajudarem umas às outras”. 
b) “Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada”. 
c) “Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque 

escolhem esse modo de vida”. 
d) “Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer 

seus direitos”. 
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22. O terceiro parágrafo do texto inicia-se pela conjunção “mas”. Pode-se afirmar  que o 
autor, com a utilização dessa conjunção, teve a intenção: 
 
a) De demonstrar a contradição do autor, salientando que nem todo ser humano 

necessita da vida em coletividade, e há situações em que o individualismo é 
pertinente.  

b) De apresentar uma oposição à tese do autor, demonstrando sua incompatibilidade 
com o que defende, revelando assim certa insegurança por parte de quem ler. 

c) De indicar outro rumo da argumentação, ou seja, o ser humano não tem necessidades 
só de ordem material, mas também de ordem espiritual e psicológica. 

d) A de acrescentar uma informação a respeito da importância da vida em sociedade, 
principalmente no que tange às questões materiais em que o ser o humano necessita 
para sobreviver.  

 
23. De acordo com o texto, como deve ser a sociedade para que todas as pessoas 
possam satisfazer suas necessidades? 
 
a) Deve ser uma sociedade consciente da relação de hierarquia entre as pessoas, em 

que uns podem usufruir de mais privilégios do que outros. 
b) Deve ser uma sociedade organizada com justiça, em que todos, desde o nascimento, 

tenham as mesmas oportunidades. 
c) Deve ser uma sociedade organizada em classes distintas, em que uns se subordinam 

a outros. 
d) Deve ser uma sociedade pautada no viver individual em que cada um deve ser 

responsável pelos seus atos, totalmente independentes.  
 
24. O último parágrafo funciona como conclusão para o fragmento apresentado, Nele o 
autor defende: 
 
a) A participação ativa de todos os membros da sociedade, seja conhecendo e 

reivindicando seus direitos, seja cumprindo seus deveres. 
b) A ação ativa por parte dos responsáveis pela organização dessa sociedade, agindo e 

impondo condutas de melhor satisfação pessoal, sem prejudicar seus interesses. 
c) Uma participação distinta por parte dos indivíduos da sociedade, buscando, cada um, 

sua própria satisfação pessoal, independente do outro.  
d) Que a sociedade nunca conseguirá ser uma sociedade justa e satisfatória, uma vez 

que todos são passivos ao que é imposto pelos de maior poder social.  
 
25. Ainda em relação ao último parágrafo, o mesmo inicia-se com “Para que essa 
repartição se faça com justiça...”. O tipo de relação que essa oração estabelece com o 
restante da frase é: 
 
a) Condição;  
b) Causalidade;  
c) Consequência;  
d) Finalidade.  
 
 
 
 



Prova de Advogado Previdenciário 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA/MG - IMP    - 11 - 

26. “Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer 
sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser 
humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas 
esperanças.” Em relação às palavras destacadas, pode-se afirmar que: 
 
a) Duas são conjunções integrantes e uma, pronome relativo;  
b) Duas são pronomes relativos e uma, conjunção integrante; 
c) Uma é conjunção integrante, uma, conjunção coordenativa e uma, pronome relativo; 
d) Todas são conjunções integrantes.  
 
27. “Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem 
conhecer seus direitos, exijam que eles sejam respeitados,(...)”. As orações 
destacadas são orações subordinadas substantivas com valor de, respectivamente: 
 
a) Sujeito e sujeito;  
b) Sujeito e objeto direto;  
c) Objeto direto e sujeito;  
d) Predicativo do sujeito e objeto direto.  
 
28. Observe a frase a seguir: 
 
“A crítica do técnico aos jogadores tinha fundamento.” Em relação aos termos “do 
técnico” e “aos jogadores”, é correto afirmar que os mesmos exercem, respectivamente, 
função sintática de: 
 
a) Adjunto adnominal e complemento nominal;  
b) Complemento nominal e adjunto adnominal;  
c) Adjunto adverbial e complemento nominal;  
d) Adjunto adnominal e adjunto adverbial.  
 
29. Aposto é um termo da oração que se liga a um substantivo ou palavra com valor de 
substantivo com a função de explica-lo, esclarecê-lo, identificá-lo ou discriminá-lo. Em 
algumas situações o aposto vem como termo resumitivo. Isso ocorre em: 
 
a) Lúcia, aluna do 5º período de odontologia, recebeu bolsa integral. 
b) Desejo-lhe uma coisa: felicidade. 
c) Revistas, colas, tesoura e canetas coloridas, tudo isso é importante para a realização 

do trabalho. 
d) A cidade de São Paulo sofreu com as enchentes.  
 
Leia o poema a seguir. 
 

Janela sobre as paredes 
Escrito em um muro de Montevidéu: As virgens têm muitos Natais, mas nenhuma Noite 

Boa. 
Em Buenos Aires: Ressuscitaremos, ainda que isso nos custe a vida! 

Em Quito: Quando tínhamos todas as respostas, mudaram as perguntas. 
No México: Salário mínimo para o presidente, para ver o que ele sente. 

Em Lima: Não queremos sobreviver. Queremos viver. 
Em Havana: Tudo é dançável. 

No Rio de Janeiro: Quem tem medo de viver não nasce. 
Eduardo Galeano 
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30. “As virgens têm muitos Natais, mas nenhuma Noite Boa.” Nesse verso, encontramos 
um recurso linguístico denominado: 
 
a) Antítese;  
b) Personificação; 
c) Gradação;  
d) Zeugma.  
 
31. “A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige permanente busca. 
Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem 
liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem. 
Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em 
comunhão.”  

(Paulo Freire) 
As duas palavras destacadas nesse trecho são pronomes relativos introduzindo orações 
adjetivas. Os mesmos exercem funções sintáticas nessas orações. Assinale a alternativa 
que apresenta a função de cada um deles, respectivamente. 
 
a) Sujeito e objeto direto;  
b) Objeto direto e sujeito;  
c) Sujeito e sujeito;  
d) Objeto direto e objeto direto.  
 
32. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases I a IV: 
 
I. Não há _____________ de raças naquele país. 
II. César não teve ____________ de justiça. 
III. Todos os ____________ haviam sido ocupados. 
IV. O senador saudou o deputado, mas este não quis responder o ___________. 

 
a) descriminação – senso – assentos – comprimento; 
b) descriminação – censo – ascentos – cumprimento; 
c) discriminação – censo – acentos – comprimento; 
d) discriminação – senso – assentos – cumprimento. 
 
33. Leia as frases a seguir e atente-se para o emprego ou não do acento indicador de 
crase nas palavras destacadas. 
 
I. Ninguém me falou a respeito do trabalho. 
II. Comprei a prazo, esta geladeira.  
III. Estava à espera de novos contatos.  
IV. Refiro-me à sua proposta de venda.  
 
Houve desvio da norma culta em: 
 
a) Todos os itens;  
b) Em nenhum item; 
c) Somente no segundo item; 
d) No segundo e quarto itens.  
 



Prova de Advogado Previdenciário 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANTENA/MG - IMP    - 13 - 

34. “Fique ____ vontade; estou ____ disposição para ouvir o que tem _____ dizer.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços, de acordo com a norma 
culta. 
 
a) à – à – à;  
b) à – a – a;  
c) à – à – a;  
d) a – à – à.  
 
35. Analise as palavras em destaque à classe gramatical correspondente e relacione as 
colunas. 
 
I. Conjunção subordinativa integrante  
II. Conjunção subordinativa condicional  
III. Partícula apassivadora  
IV. Pronome reflexivo  
V. Partícula integrante do verbo  
 
(     ) Irei à festa, se você resolver acompanhar-me.  
(     ) Jamais soube se isto era mesmo verdade. 
(     ) Ela se atrapalhou durante a explicação.  
(     ) Alugam-se apartamentos para temporada.  
(     ) A maioria dos alunos se queixaram do professor.  
 
Assinale a sequência CORRETA correspondente.  
 

a) III – II – I – IV – V;  
b) II – I – IV – III – V; 
c) V – II – IV – I – III; 
d) II – III – I – V – IV.  
 
36. Assinale a alternativa em que houve DESVIO no que se refere à concordância 
nominal. 
  
a) Seguem anexas aos contratos as fotos que foram tiradas ontem. 
b) Elas mesmas prepararam o jantar.  
c) Nunca digo meias verdades.  
d) Pimenta não é boa para o estômago.  
 

37. Analisando os pares de frases, houve desvio no que se refere à concordância verbal 
em uma delas em: 
 

a) Quantos de nós falaríamos a verdade para ela? / Quantos de nós falariam a verdade 
para ela? 

b) Aproximadamente 1% dos eleitores deixou de votar. / Aproximadamente 1% dos 
eleitores deixaram de votar. 

c) A maioria das pessoas julga o próximo sem conhecê-lo. / A maioria das pessoas 
julgam o próximo sem conhecê-lo. 

d) Mais de quarenta competidores foram condecorados. / Mais de quarenta competidores 
foi condecorado.  
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38. Leve em consideração as frases a seguir. 
 

I. Então, estamos acertados; empresto-te meu livro nas férias. 
II. Jamais me manifestei contrariamente a qualquer ideia dela.  
III. O aluno me questionou quando lhe expliquei a matéria.  
IV. Ela nunca pediu-me nada emprestado. 

 

Houve emprego inadequado da colocação pronominal em: 
 

a) Um item apenas;  
b) Dois itens apenas; 
c) Nenhum item;  
d) Todos os itens.  
 

39. Analise os dois períodos a seguir. 
 

I. O rapaz chegou em casa e foi tomar banho.  
II. O rapaz sofreu um grave acidente de carro e não se machucou. 
 

Pode-se AFIRMAR que as duas conjunções destacadas: 
 

a) Expressam a mesma ideia de adição nas duas ocorrências. 
b) Expressam ideias distintas nas duas ocorrências, sendo conclusão e adversidade, 

respectivamente.  
c) Expressam ideias distintas nas duas ocorrências, sendo adição e adversidade, 

respectivamente.  
d) Expressam a mesma ideia de conclusão nas duas ocorrências.  
 

40. Assinale a alternativa em que a palavra possui o mesmo número de fonemas que 
“guerreando”. 
 

a) Planeta;  
b) Discente;  
c) Reflexo;  
d) Consequência.  
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova. 
 

CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO) 
 

RESPOSTAS DE 1 A 10 
 

RESPOSTAS DE 11 A 20 
 

RESPOSTAS DE 21 A 30 
 

RESPOSTAS DE 31 A 40 

                                       1 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

11 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

21 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

31 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

2 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

12 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

22 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

32 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

3 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

13 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

23 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

33 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

4 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

14 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

24 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

34 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

5 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

15 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

25 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

35 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

6 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

16 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

26 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

36 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

7 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

17 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

27 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

37 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

8 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

18 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

28 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

38 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

9 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

19 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

29 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

39 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

                                       

10 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

20 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

30 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

40 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 


