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CÂMARA MUNICIPAL 

DE JAHU

CONCURSO PÚBLICO 
N.° 001/2011

Cargo Püblico:

A D VO G A D O

Data da Prova: 

15 de janeiro de 2.012

INSTRUÇÕES

_  1) Você terá 03 (três) horas no máximo, e 01
( 3  (uma) hora no mínimo para realizar esta prova,

inclusive a marcação no "Cartão de 
Respostas". Faça-a com tranqüilidade, mas 

* % controle seu tempo.

D

A
S

2) Todas as questões possuem 05 (cinco) 
alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma 
alternativa esta correta.

D 
E
D  3) Verifique se a numeração das questões no 

"Caderno de Provas" esta correta.

N 4) Verifique no "Cartão de Respostas" se seu
nome, RG, data de nascimento e emprego 

Q  para o qual concorre estão corretos.

5) Se você precisar de algum esclarecimento,
solicite a presença do fiscal de sala.

|F  6) As questões deverão ser respondidas no
"Cartão de Respostas", (preenchendo 

P  totalmente o campo correspondente à opção
escolhida). Se você assinalar mais de uma 

D  opção ou cometer qualquer rasura, a questão
será considerada errada.

O  7) No "Cartão de Respostas", você deverá
preencher a tinta: uma opção de resposta para 

yj cada questão e assinar.

8) O "Caderno de Provas" poderá ser rasurado a 
vontade (com exceção do "Cartão de 
Respostas").

9) Você poderá anotar suas respostas para 
posterior conferência, no "Gabarito Auxiliar" 
que lhe será fornecido.

10) Não será permitido o uso de calculadora, 
pager ou telefone celular, bem como não será 
admitida comunicação entre os candidatos.

11)Terminada a prova, você deverá entregar o 
"Caderno de Provas" e o "Cartão de 
Respostas" completos ao examinador/fiscal.

12)A prova é individual e sem consulta.

Boa sorte II!
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Leia o texto a seguir para responder à questão 01:

I Ching, o livro mais antigo do mundo

Nos ültimos 3 mil anos os 64 hexagramas chineses 
foram guia espiritual, manual de governo e fonte 
para a ciência moderna. Conheça essa misteriosa 
história.
Zero, um, zero, zero, um, um. Sem esses dois 
nümeros em combinações intermináveis, o mundo 
de hoje seria chatíssimo. Eles formam o código 
binário, usado por todo computador que existe para 
transmitir milhões de dados dia a dia, guardar toda 
uma vida numa caixa postal de e-mail e deixar 
íntimas pessoas que moram a milhares de 
quilômetros de distância.
Esse sistema foi cunhado no século 18 pelo 
matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, mas 
sua origem, segundo o próprio Leibniz, é muito 
mais antiga. Está em um livro chinês de 
adivinhação e consulta espiritual que guardaria a 
verdade universal; seria uma miniatura do infinito e 
a chave para o funcionamento do Universo: o I 
Ching, o Livro das Mutações.
Com pelo menos 3 mil anos de existência, o I 
Ching se baseia na ideia de mutação contínua, 
regida pela soma das forças cósmicas do yin ( a 
sombra) e do yang ( a luz). O livro caminhou junto 
com a história da China. Ajudou a criar religiões 
orientais, como o taoísmo, foi a principal fonte de 
inspiração do pensador chinês Confúcio e serviu 
como elemento unificador do país durante o século 
3 a.C.

(fonte: Botelho, José Francisco.I Ching...Super,São 
Paulo, n. 235,jan . 2007)

01. No texto, as formas verbais em "guardaria a 
verdade universal; seria uma miniatura do infinito" 
indicam

A) confirmação;
B) determinação;
C) suposição;
D) certeza;
E) sistematizaçâo.

02. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estâo separadas corretamente:

A) des-a-ten- to; sub-es-timar; trans-tor-no;
B) ra-i-nha; in-di-g-no; oc-ci-pi-tal;
C) oftal-mo-lo-gia; su-bs-ta-be-le-cer; suc-çâo;
D) im-pres-cin-dí-vel; tran-se-un-te; re-ta-lha-do;
E) in-di-sso-lü-vel; je-suí-ta; e-qui-va-ler.

03. Assinale a opçâo em que a conjunção como 
estabelece o mesmo tipo de relação da seguinte 
frase:

Tudo aconteceu como queríamos.

A) Como escorregou, caiu;
B) Subiu as escadas rápido como um foguete;
C) Andava devagar como uma tartaruga;
D) Como me atrasei, perdi o ônibus;
E) Ela ficou surpresa como supúnhamos.

04. Qual das alternativas completa corretamente os 
espaços vazios?

I -  A concorrência foi ganha por dois grupos_____
cuja seriedade o sindicato fazia ressalvas.
II -  Os quinze minutos foram contados no relógio
do Rubião, ( . . . )  quem ela perguntou duas
vezes que horas eram(...) (M.de Assis)
III -  De caminho, lembrou-se de ir _____  casa;
podia achar algum recado de Rita, que lhe 
explicasse tudo. ( M. de Assis)
IV -  (...) de quantas famílias igua is  dele nâo
saíam cangaceiros, criminosos? (J.L.Rego)

A) a, a, a, à;
B) à, à, a, a;
C) a, a, a, a;
D) à, a, à, a;
E) a, à, a, à.

05. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas da frase abaixo:

Chegou a ......... um pedido de ........ , mas as
palavras lhe saíam quase.......

A) improvisar -  excusas -  inaldíveis;
B) improvisar -  escusas -  inaudíveis;
C) improvizar -  escusas -  inaudíveis;
D) improvizar -  excusas -  inaudíveis;
E) improvizar -  excusas -  inaldíveis.

06. Em que período a oração subordinada é 
adverbial concessiva?

A) É possível que a moça tenha oportunidade de 
trabalho;
B) As chuvas foram tão regulares este mês, que a 
colheita será muito boa;
C) Se chover bem durante este mês, a colheita 
certamente será muito boa;
D) Mesmo que nâo chova mais este mês, a colheita 
será muito boa;
E) Já que a decisão foi tomada, podemos encerrar 
a reunião.
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Leia o texto abaixo para responder à questão 07:

Um gesto que salva vidas

Doar sangue é um ato de amor, mas muitos 
brasileiros ainda não perceberam a importância 
dessa atitude. Nos últimos anos, as doações vêm 
caindo, enquanto a demanda não para de 
aumentar. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
preconiza que a média de doadores de sangue 
deve estar entre 3% e 5% da população total do 
país. Nações como Canada e Inglaterra já  
atingiram mais de 5%. O Brasil tem uma média de 
1,8%. As principais causas de o brasileiro não ser 
doador freqüente são a falta de informação, a falta 
de motivação e a ausência de cultura de uma 
doação regular.
Em uma tentativa de equacionar essa situação, o 
Ministério da Saúde lançou recentemente a 
Campanha Nacional de Doação de Sangue. A 
intenção é aumentar a frequência com que as 
pessoas doam. Como se trata de uma mobilização 
visando uma mudança de comportamento, não há 
a pretensão de corrigir o problema de uma única 
vez. É preciso estabelecer o hábito na população 
brasileira. Uma pessoa adulta tem, em média, cinco 
litros de sangue em seu organismo, e a quantidade 
retirada durante a doação (cerca de 450ml) não 
afeta a saúde, pois a recuperação ocorre logo em 
seguida.
Muitas variáveis influenciam a demanda por 
sangue: a necessidade aumenta em períodos 
festivos, férias ou durante epidemias. O que não 
significa que nas outras épocas ele não seja tão 
necessário quanto. É fundamental manter a 
frequência das doações em todos os períodos do 
ano.
Para ser doador, basta estar saudável, apresentar 
documento com foto, ter entre 18 e 65 anos de 
idade e pesar acima de 50 quilos. A doação pode 
ser feita em um hemocentro ou unidade de coleta, 
e todo sangue doado é separado em diferentes 
componentes ( hemácias, plaquetas e plasma), o 
que pode beneficiar mais de um paciente. Em 
resumo, é um gesto simples que pode realmente 
salvar várias vidas.

(fonte: Genovez, Guilherme. Um gesto que salva vidas.
Almanaque Brasil. São Paulo, ago.2008)

07. No trecho "A doação pode ser feita em um 
hemocentro ou unidade de coleta, e todo sangue 
doado é separado em diferentes componentes ( 
hemácias, plaquetas e plasma), o que pode 
beneficiar mais de um paciente", a expressão " o 
que" retoma a informação sobre a

A) beleza do gesto de salvar inúmeras vidas;
B) comercialização do sangue doado;
C) frequência com que doações devem ser feitas;
D) idade adequada para a pessoa fazer a doação;
E) separação do sangue em alguns componentes.

08. Fiz-lhe sinal que se calasse. A oração 
destacada classifica-se como:

A) Subordinada substantiva subjetiva;
B) Subordinada adverbial final;
C) Subordinada adverbial concessiva;
D) Subordinada adverbial comparativa;
E) Subordinada substantiva predicativa.

09. Assinale a alternativa em que as palavras 
estejam devidamente acentuadas:

A) graúlho -  aerõlito -  ímprobo -  misantropo;
B) levedo -  ibero -  interim -  câmara;
C) impudico -  improbo -  índice -  protótipo;
D) crisântemo -  pudico -  rúbrica -  boêmia;
E) heróico -  avaro -  cônjuge -  platéia.

10. Assinale o item em que não há 
correspondência de significação entre os dois 
elementos gráficos destacados.

A) semicírculo -  hemisfério;
B) bípede -  dissílabo;
C) adjunto -  epiderme;
D) superlotar -  hiperbole;
E) ingerir -  encéfalo.

C O N H EC IM EN TO S G ERAIS

11. A caracterização do vírus como ser vivo está 
relacionada com a capacidade de:

A) Sobreviver em meios de cultura artificiais 
mantidos em laboratório;
B) Realizar a síntese de proteínas, utilizando seus 
próprios ribossomos;
C) Reproduzir-se e sofrer modificações em suas 
características hereditárias;
D) Apresentar, simultaneamente, moléculas de 
DNA e RNA em sua organização;
E) Fabricar seu próprio alimento, quando em vida 
livre, e armazená-lo, para uso, quando cristalizado.

12. A palavra "polis" significa:

A) Vila romana;
B) Cidade;
C) Democracia;
D) Capital de algum lugar;
E) Região.
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13. Foi Presidente do Brasil por duas vezes, e é 
considerado o maior representante dos 
trabalhadores. Criou a Justiça do Trabalho, instituiu
0 Salário Mínimo, a Consolidação das Leis do 
Trabalho, a Carteira Profissional e Férias 
Remuneradas. Cometeu o suicídio em 1954 em 
sua residência oficial que era o Palácio do 
Governo:

A) Tancredo Neves;
B) Jânio Quadros;
C) Juscelino Kubitschek;
D) Afonso Pena;
E) Getülio Vargas.

14. Considere os itens abaixo sobre o líder norte- 
coreano Kim Jong-il, que morreu no último dia 17 
de dezembro:

1 -  Kim Jong-il estava à frente da dinastia 
comunista hereditária norte-coreana há 17 anos, 
nos quais governou com mão de ferro um regime 
baseado no culto à personalidade.
II -  Kim Jong-il herdou a liderança da Coreia do 
Norte de seu pai, Kim ll-sung.
III -  O regime do líder norte-coreano foi muito 
criticado por abusos dos direitos humanos e 
permaneceu isolado devido ao seu programa de 
armas nucleares.
IV -  Logo depois que Kim Jong-il assumiu o poder, 
a Coreia do Norte enfrentou uma época de muita 
fome, causada por reformas econômicas que 
fracassaram e lavouras abaixo do esperado.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) Todas as alternativas estâo corretas;
B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas;
C) Somente as alternavas I, III e IV estão corretas;
D) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
E) Somente as alternativas II, III e IV estão 
corretas.

15. O escritor Guimarães Rosa, conhecido por suas 
inovações formais e neologismos, também é 
classificado como escritor da vertente regionalista 
brasileira. Entre seus livros de grande impacto, 
pode-se citar:

A) Os sertões;
B) Vidas Secas;
C) Romanceiro da Inconfidência;
D) Grande Sertão: Veredas;
E) Morte e Vida Severina.

16. Conforme consta do Art. 9o. da Lei Orgânica do 
Município de Jahu, compete ao Município:

I -  suplementar a legislação federal e estadual, no 
que couber.
II -  aplicar suas rendas, prestando contas e 
publicando balancetes, nos prazos fixados em lei.
III -  constituir e manter a guarda municipal, a 
polícia civil e a polícia militar, destinada à proteção 
de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei.
IV -  criar, organizar e suprimir distritos, observada 
a legislação estadual.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) Todas as assertivas estão corretas;
B) Somente as assertivas I e II estão corretas;
C) Somente as assertivas II e IV estão corretas;
D) Somente as assertivas II e III estão corretas;
E) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.

17. Considere os itens abaixo:

I -  Leis Complementares.
II -  Leis que fixem os subsídios dos Vereadores, do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais.
III -  Leis que fixem ou modifiquem o efetivo da 
Guarda Municipal.
IV -  Leis que disponham sobre:

a) criação de cargos, funções e empregos 
públicos, na Administração direta e autárquica, 
e fixação de sua remuneração;
b) servidores públicos do Município, seu
regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade, disponibilidade e aposentadoria;
c) criação, estruturação e atribuições das
Secretarias Municipais e Órgãos da
Administração Municipal;
d) estabelecimento do plano plurianual, das 
diretrizes orçamentárias e dos orçamentos
anuais;
e) criação e definição das áreas de atuação de 
Autarquias, Fundações e Empresas Públicas, 
Sociedades de Economia Mista e suas 
subsidiárias.

Assinale a alternativa CORRETA, quanto as Leis 
que são de iniciativa privativa do Prefeito, conforme 
consta o § 1o. do Art. 27 da Lei Orgânica do 
Município de Jahu:

A) Somente as alternativas I e II estão corretas;
B) Somente as alternativas I e III estão corretas;
C) Somente as alternativas II e IV estão corretas;
D) Somente as alternativas III e IV estão corretas;
E) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
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18. Conforme consta do Art. 14 da Lei Orgânica do 
Município de Jahu, é de competência exclusiva da 
Câmara Municipal:

I -  elaborar seu Regimento Interno, bem como 
posteriores alterações, cuja aprovação se dará, em 
dois turnos de votação, pela maioria absoluta dos 
membros do Legislativo.
II -  elaborar proposta do plano plurianual, diretrizes 
orçamentárias e orçamento anual.
III -  autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se 
ausentarem do Município, quando a ausência 
exceder a 15 (quinze) dias.
IV -  apreciar e autorizar a concessão ou 
permissão, bem como as renovações de 
concessão ou permissão de serviço de transporte 
coletivo de qualquer natureza.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) Todas as assertivas estão corretas;
B) Somente as assertivas I e III estão corretas;
C) Somente as assertivas II e IV estão corretas;
D) Somente as assertivas III e IV estão corretas;
E) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.

19. O artigo 98 da Lei Orgânica do Município de 
Jahu, trata das homologações das condecorações 
honoríficas concedidas e a conceder sob inspiração 
da memória do Comandante João Ribeiro de 
Barros. O Comandante João Ribeiro de Barros é 
considerado um "herói nacional" por se destacar 
como um:

A) revolucionário constitucionalista;
B) aviador;
C) navegador;
D) político, participante do movimento "diretas já";
E) pracinha, membro da Força Expedicionária 
Brasileira na segunda Guerra Mundial.

20. Sobre a iniciativa das Leis Complementares e 
Ordinárias, prevista no artigo 27 da Lei Orgânica do 
Município de Jahu, é CORRETO afirmar que:

A) cabe exclusivamente ao Prefeito Municipal;
B) cabe exclusivamente ao Presidente da Câmara;
C) cabe a qualquer Vereador ou Comissão, ao 
Prefeito e aos cidadãos;
D) cabe a qualquer Vereador ou Comissão e ao 
Prefeito;
E) cabe a qualquer Vereador ou Comissão.

ICO NHECIM ENTO S ESPECÍFICOS!

21. Assinale a alternativa INCORRETA:

A) Norma constitucional que assegura a todos "o 
livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei" é 
considerada de eficácia limitada;
B) São normas constitucionais de eficácia contida 
aquela em que o legislador constituinte regulou 
suficiente os interesses relativos à determinada 
matéria, mas deixou margem à atuação restritiva 
por parte do legislador infraconstitucional;
C) A norma constitucional que garante que 
"ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei", é 
norma de eficácia contida;
D) Quando a falta de norma regulamentadora 
impedir o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais do cidadão, este poderá ajuizar 
mandado de injunção;
E) As normas constitucionais denominadas 
exauridas constam do ato das disposições 
constitucionais transitórias.

22. Assinale a alternativa CORRETA:

A) A diferença entre a constituição rígida e a 
flexível consiste na possibilidade dessa última 
poder ser alterada, enquanto que a primeira não;
B) A Constituição Federal atual pode ser 
classificada como rígida, codificada, outorgada e 
concisa;
C) A Constituição brasileira é flexível, uma vez que 
seu processo de alteração é possível através das 
chamadas Emendas;
D) A constituição brasileira é rígida porque prevê 
para a sua reforma a adoção de procedimento mais 
complexo e solene do que o adotado para a 
inovação legislativa;
E) É considerada rígida a Constituição cujo modo 
da sua elaboração seja resultado de trabalhos 
de um órgão constituinte.

23. Não estão compreendidos no processo 
legislativo brasileiro os atos normativos abaixo:

A) Emendas a constituição;
B) Leis complementares, leis ordinárias e leis 
delegadas;
C) Decretos regulamentares;
D) Resoluções;
E) Medidas provisórias._________________________
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24. Assinale a alternativa INCORRETA:

A) O mandado de segurança poderá ser repressivo 
quando se tratar de uma ilegalidade já  cometida; ou 
denominado preventivo, quando o impetrante 
demonstrar justo receio de sofrer uma violação de 
direito líquido e certo por parte da autoridade 
impetrada;
B) O mandado de segurança coletivo poderá ser 
impetrado por partido político com representação 
no Congresso Nacional e por organização sindical, 
entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um 
ano, em defesa dos interesses de seus membros e 
associados;
C) No caso de tutela antecipada ser concedida 
antes da sentença, cabe a impetração do mandado 
de segurança em face da inexistência de recurso 
próprio;
D) A impetração do mandado de segurança 
coletivo por entidades de classe em favor de seus 
associados independe da autorização destes, na 
medida em que a legitimidade de tais entidades é 
extraordinária, consistindo caso de substituição 
processual;
E) O mandado de segurança pode substituir o 
"habeas data", quanto ao bem jurídico tutelado, 
conforme conveniência do interessado.

25. Considere os itens abaixo:

I -  A declaração de inconstitucionalidade de lei, 
pelo sistema brasileiro, compete no âmbito 
jurisdicional difuso a qualquer ju iz  ou tribunal.
II -  A Mesa do Congresso Nacional pode propor 
ação direta de inconstitucionalidade e ação 
declaratoria de constitucionalidade.
III -  De acordo com a Constituição Federal 
brasileira, somente pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros ou dos membros do respectivo 
orgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do 
Poder Püblico.
IV -  De modo geral, a decisão do STF declarando 
a inconstitucionalidade de lei em ação direta de 
inconstitucionalidade começa a produzir seus 
efeitos desde a data da publicação da ata da 
sessão de julgamento.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) Somente as alternativas I e II estão corretas;
B) Somente as alternativas I e III estão corretas;
C) Somente as alternativas II e IV estão corretas;
D) Somente as alternativas III e IV estão corretas;
E) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.

26. A ação direta de inconstitucionalidade 
interventiva tem por escopo a defesa dos princípios 
insculpidos no artigo 34, incisos VII, da 
Constituição Federal vigente, de que são exemplos 
a forma republicana, o regime representativo e o 
regime democrático,

A) e poderá ser proposta pelo Procurador Geral da 
República;
B) e poderá ser proposta pelo Procurador Geral da 
República, bem como pela Mesa do Senado;
C) e somente poderá ser proposta pela Mesa do 
Senado;
D) e poderá ser proposta pelo Governador do 
Estado ou do Distrito Federal;
E) e poderá ser proposta pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil.

27. O Tribunal de Contas da União é:

A) orgão auxiliar do Congresso Nacional, na 
fiscalização contábil e financeira da União, cujas 
decisões possuem natureza administrativa;
B) órgão auxiliar da Procuradoria da República, na 
fiscalização contábil e financeira da União, cujas 
decisões possuem natureza administrativa;
C) órgão auxiliar do Congresso Nacional e suas 
decisões estão imunes à revisãojudicial;
D) órgão auxiliar da Presidência da República na 
fiscalização contábil e financeira da União, cujas 
decisões possuem natureza administrativa, 
constituindo-se em títulos executivos;
E) órgão independente e suas decisões constituem 
natureza executiva.

28. Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre:

I - serviços de qualquer natureza com exceção da 
transmissão causa mortis e doação de quaisquer 
bens de direito.
II -  transmissão inter vivos, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos à sua aquisição.
III -  transmissão causa mortis e doação de 
quaisquer bens de direito.
IV -  propriedade predial, territorial urbana e rural.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) Somente a assertiva II está correta;
B) Somente as assertivas I e II estão corretas;
C) Somente as assertivas II e IV estão corretas;
D) Somente as assertivas II e III estão corretas;
E) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
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29. Quanto ao IPTU assinale a alternativa 
INCORRETA:

A) É constitucional a diferenciação de alíquotas 
aplicãveis em face do uso do imóvel, ou seja, de 
sua destinação, sendo assim lícita a diferenciação 
tributaria, por exemplo, entre imóveis comerciais e 
residenciais;
B) A progressividade extrafiscal é facultativa para o 
IPTU;
C) Pode ser progressivo em razão do valor do 
imóvel, assegurando a clãusula da função social da 
propriedade;
D) Os imóveis pertencentes a União não são 
tributáveis, uma vez que gozam da isenção;
E) De acordo com a Constituição Federal, são 
admitidas tanto a sua progressividade fiscal quanto 
extrafiscal.

30. Quanto ao ISS assinale a alternativa 
CORRETA:

A) Não incide sobre os serviços prestados a não 
residentes, cujo pagamento se dê em moeda 
conversível;
B) Não incide sobre serviços provenientes do 
exterior;
C) Incide sobre todo e qualquer espécie de 
circulação de bens imateriais ou incorpóreos;
D) Não incide sobre a prestação e utilização de 
bens e dos serviços públicos;
E) Não incide sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal.

31. Assinale a alternativa INCORRETA:

A) O pagamento parcial do tributo não suspende a 
exigibilidade do crédito;
B) Quando a legislação tributária não fixar o crédito 
não integralmente pago no vencimento, é acrescido 
de juros de mora, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades cabíveis, incluindo aquelas previstas 
na legislação tributária;
C) A dação em pagamento em bens móveis é uma 
forma de extinção do crédito tributário;
D) A isenção, a anistia e a remissão também 
extinguem o crédito tributário;
E) A moratória é uma forma da suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário.

32. Sobre o princípio do não-confisco, previsto no 
artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, é 
CORRETO afirmar que:

A) Rege todas as espécies tributárias;
B) Não se aplica à contribuição de melhoria;
C) É aplicado somente ao imposto;
D) É aplicável somente à taxa e ao Imposto;
E) Não se aplica às contribuições parafiscais e às 
sanções tributárias.

33. Com relação à lei de responsabilidade fiscal, 
consideram-se obrigatórias de caráter continuado 
as despesas:

A) Que instituíram programas sociais e que se 
desfeitas sejam suscetíveis de causar lesão 
irreparável a maioria beneficiada por ela;
B) Que são correntes e derivam da lei, de medida 
provisória ou de ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a dois 
exercícios;
C) Que são correntes, independente de lei;
D) Atinentes a qualquer exercício, mas derivadas 
de lei, de medida provisória ou de ato 
administrativo normativo;
E) Que aumentam as já  existentes.

34. Quanto às pessoas jurídicas, assinale a 
alternativa INCORRETA:

A) Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou 
cassada a autorização para seu funcionamento, ela 
subsistirá para os fins de liquidação até que esta se 
conclua;
B) A existência legal das pessoas jurídicas de 
direito privado começa com a inscrição do ato 
constitutivo no respectivo registro, precedida, 
quando necessário, de autorização ou aprovação 
do poder executivo, averbando-se no registro todas 
as alterações por que passar o ato constitutivo;
C) Decai em cinco anos o direito de anular a 
constituição das pessoas jurídicas de direito 
privado, por defeito ou por ato respectivo, contado 
o prazo da publicação de sua inscrição no registro;
D) O registro declarará a denominação, os fins, a 
sede, o tempo de duração e o fundo social, quando 
houver, além de outros requisitos elencados no 
Código Civil;
E) Se a administração da pessoa jurídica vier a 
faltar, o juiz, a requerimento de qualquer 
interessado, nomear-lhe-á administrador provisório.



s cm-n
A D VO G A D O

a s s e s s o r ia
^HPncI m in i strati v a

35. De acordo com o Código Civil vigente, os 
contratantes são obrigados à observação dos 
seguintes princípios:

A) Isonomia e da boa-fé;
B) Da probidade e da isonomia;
C) Da probidade e da boa-fé;
D) Da autotutela, da probidade e da boa-fé;
E) Da autotulela, da probidade e da lealdade.

36. Com relação aos contratos assinale a
alternativa INCORRETA:

A) Quando houver no contrato de adesão clãusulas 
ambíguas ou contraditórias, dever-se-ã adotar a 
interpretação mais favorãvel ao aderente;
B) Não pode ser objeto de contrato a herança de 
pessoa viva;
C) Nos contratos de adesão, são nulas as
cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do 
aderente a direito resultante da natureza do
negócio;
D) Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos 
desde que a aceitação é expedida, exceto se, 
antes dela ao com ela estiver a retratação do 
aceita nte;
E) nos contratos de adesão, não são nulas as 
clausulas que estipulem a renúncia antecipada do 
aderente a direito resultante da natureza do
negócio.

37. Ocorrido um dano a um cidadão advindo de 
conduta cometida por agente público no
cumprimento de seu ofício, cabe afirmar:

A) O órgão público a que vinculado o agente 
público responderá objetivamente pelo dano 
apenas na hipótese desse agente ter se conduzido 
com imperícia;
B) O particular prejudicado poderá acionar por 
responsabilidade tanto o agente público, quanto o 
órgão público, mas não os dois simultânea e 
solidariamente, mudando, entretanto, a natureza da 
responsabilização civil de ambos: o primeiro, 
somente na modalidade culposa, enquanto o
segundo, também na objetiva;
C) O particular prejudicado poderá acionar por 
responsabilidade tanto o agente público, quanto o 
órgão público, inclusive os dois simultânea e 
solidariamente, mudando, entretanto, a natureza da 
responsabilização civil de ambos: o primeiro, 
somente na modalidade culposa, enquanto o
segundo, também na objetiva;
D) Se o agente público tiver se conduzido com má- 
fé, será responsabilizado na modalidade culposa e 
objetivamente;
E) Se o agente público tiver se conduzido com má- 
fé, será responsabilizado objetivamente.__________

38. Para instrução da ação popular o cidadão 
poderá requerer aos órgãos públicos certidões e 
informações que julgar necessárias,

A) bastando para isso justificar a necessidade das 
mesmas, independentemente se submetidas a 
sigilo;
B) bastando para isso indicar a finalidade das 
mesmas, caso não estejam sob sigilo;
C) bastando para isso justificar o interesse público, 
desde que elas não estejam sob sigilo;
D) bastando para isso que faça prova prévia da 
cidadania pelo título eleitoral ou outro documento 
que a ele corresponda;
E) bastando para isso a indicação de indícios que 
apontem a lesão ao patrimônio público.

39. Assinale a alternativa correspondente a uma 
das previsões legais de inexigibilidade de licitação:

A) Inviabilidade de competição para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública;
B) Emergência ou calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens;
C) Quando a União tiver que intervir no domínio 
econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento;
D) Compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha;
E) Situação em que, não tendo acorrido 
interessados à licitação anterior, esta não possa 
ser justificadamente repetida sem prejuízo para a 
Administração, sendo mantidas, no caso, todas as 
condições preestabelecidas.

40. Entidade da Administração Indireta criada por 
lei específica, com personalidade de Direito 
Público, patrimônio próprio e capacidade de 
autoadministração, sujeita a controle estatal e 
destinada a desempenhar atribuições públicas 
típicas:

Assinale a alternativa CORRETA que identifique a 
Entidade mencionada:

A) Fundação;
B) Consórcio;
C) Empresa pública;
D) Autarquia;
E) Sociedade de economia mista.


