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CONCURSO PÚBLICO  

PREFEITURA DE SANTA LUZIA  
EDITAL nº 01/2018 

CARGO: 529 -  PROCURADOR MUNICIPAL 

INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de 

Múltipla Escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas e 2 (duas) questões Discursivas, 

todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões 

de Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Legislação, 05 (cinco) questões de Noções de Informática e 15 (quinze) 

questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. 

 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao final desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 

 Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente. 

 Nas Folhas de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 As Folhas de Respostas, tanto da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, como da Prova Discursiva, NÃO 

devem ser dobradas, amassadas, rasuradas, manchadas ou conter qualquer registro fora dos locais destinados 

às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 
 

 

 
 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 

 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos) para as provas de níveis fundamental, 

técnico e superior, excetuando para os cargos de nível médio que será de 4h00min (quatro) horas e a de nível 

superior exclusivamente para o cargo de Procurador Municipal que será de 5h00min (cinco) horas, incluído 

a distribuição da prova, o tempo para leitura das instruções e preenchimento da Folha de Respostas da prova 

[...] e da transcrição do rascunho da Prova de Redação e da Prova Discursiva para a Folha de Respostas.  

 Período de Sigilo – o candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorridos 

o tempo de 01 (uma) horas de seu início até o prazo de 15 (quinze) minutos antes do seu término. (SUBITEM 

10.1.19). 

 O candidato NÃO poderá levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo. 

(SUBITEM 10.1.22). 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço eletrônico 

www.ibgpconcursos.com.br, no dia 25/11/2018, a partir das 20hs. (SUBITEM 10.1.26). 

 O Caderno de Questões das provas será divulgado no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, na 

mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o prazo recursal. (SUBITEM 10.1.27). 

 

 

SUPERIOR - TARDE
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PORTUGUÊS  

Leia o texto 1 para responder as questões de 1 a 4 

“Não haverá paz neste planeta enquanto, algures no mundo, os direitos humanos forem violados.” 

Neste Dia Internacional da Paz, as palavras de René Cassin, um dos artesãos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em 1948, relembram-nos que a paz continua a ser um ideal inalcançável enquanto os direitos humanos 

fundamentais não forem respeitados. São, pois, a condição primordial de uma sociedade pacífica em que a dignidade de 

todos os indivíduos é respeitada e onde todos podem usufruir de direitos iguais e inalienáveis. 

Estas palavras também nos relembram do nosso dever de solidariedade para com os nossos semelhantes; a paz é 

imperfeita e frágil se não beneficiar a todos e a todas. Os direitos humanos ou são universais ou não são. Esta ligação 

intrínseca entre paz e respeito pelos direitos fundamentais constitui o tema desta nova edição do Dia Internacional da 

Paz, no momento em que se celebra o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Os ideais de paz e de direitos universais são, todos os dias, contestados e violados. Existem vários obstáculos para a sua 

realização. A nossa capacidade em edificarmos um mundo feito de harmonia, de compreensão e de coexistência pacífica 

é posta à prova pelos mais diversos desafios: desigualdades sociais e econômicas que causam sofrimento e pobreza; 

alterações climáticas que geram novos conflitos; explosão demográfica que cria novas tensões… Por outro lado, 

propagam-se também novas formas de populismo e de extremismo em todo o mundo. 

Para vencermos estes desafios, temos de agir de forma coletiva e construir, passo a passo, o edifício da paz. Este é o 

objetivo do Programa da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que apela a uma ação concentrada para 

alcançarmos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, que contribuem para um mundo mais justo e 

mais pacífico – luta contra a pobreza, contra a fome, contra as desigualdades de gênero, promoção da educação, defesa 

da justiça, compromisso em favor de um ambiente saudável… 

Todos os dias, a UNESCO, através dos seus programas e das suas ações em campo, reafirma o seu compromisso original, 

consagrado no seu Ato Constitutivo: erguer os baluartes da paz no espírito das mulheres e dos homens. Líder da Década 

Internacional para a Aproximação das Culturas (2013-2022), a UNESCO investe-se totalmente no desenvolvimento de 

uma cultura de prevenção a nível mundial através da educação, da cooperação internacional e do diálogo intercultural. 

O caminho para a paz é longo, mas cabe a todos e a cada um de nós influenciar o seu rumo ao comprometermo-nos, 

diariamente, em prol de uma sociedade mais inclusiva, mais tolerante e mais justa. 

(Mensagem de Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO, por ocasião do Dia Internacional da Paz, 21 de setembro 

de 2018). 

UNESCO. Mensagem da UNESCO para o Dia Internacional da Paz. 19.09.2018 - UNESCO Office in Brasilia. Disponível em:< 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/unesco_message_ for_the_ international_day_of_peace/> Acesso: 02 

nov. 2018 

QUESTÃO 1 

Com a expressão: “Por outro lado, propagam-se também 

novas formas de populismo e de extremismo em todo o 

mundo.”, é CORRETO afirmar que Audrey Azoulay: 

A) Critica e tenta mobilizar a sociedade para o 

fenômeno perverso do populismo e do 

extremismo. 

B) Alerta para a proliferação do populismo e do 

extremismo, que se constituem como desafios 

aos ideais de paz e direitos universais. 

C) Ressalta o papel importante da proliferação do 

populismo e do extremismo para o 

desenvolvimento sustentável do milênio. 

D) Argumenta porque ocorrem as desigualdades 

sociais e econômicas que causam sofrimento e 

pobreza; alterações climáticas que geram novos 

conflitos; explosão demográfica que cria novas 

tensões. 

QUESTÃO 2 

A expressão sublinhada em “Não haverá paz neste 

planeta enquanto, algures no mundo, os direitos humanos 

forem violados.”, PODE ser substituída, sem que ocorra 

alteração do sentido expresso no texto, em: 

A) Não haverá paz neste planeta enquanto, ainda 

que no mundo, os direitos humanos forem 

violados.  

B) Não haverá paz neste planeta enquanto, em 

algum lugar no mundo, os direitos humanos 

forem violados. 

C) Não haverá paz neste planeta enquanto, de 

algum modo no mundo, os direitos humanos 

forem violados. 

D) Não haverá paz neste planeta enquanto, a 

qualquer momento no mundo, os direitos 

humanos forem violados.  

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/unesco_message_%20for_the_%20international_day_of_peace/
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QUESTÃO 3 

Analise as assertivas a seguir: 

I- Tendo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos como guia, os indivíduos devem se 

unir em ações para assegurar que os 17 objetivos 

de desenvolvimento sustentável do milênio, que 

contribuem para um mundo mais justo e mais 

pacífico, sejam alcançados. 
 

Porque 
 

II- A condição para uma sociedade mais pacífica 

está atrelada, primordialmente, ao respeito, à 

dignidade de todos e à igualdade de direitos. 

A respeito dessas asserções, é CORRETO concluir que: 

A) A primeira é verdadeira, e a segunda é falsa. 

B) A primeira é falsa, e a segunda é verdadeira. 

C) As duas são verdadeiras, e a segunda justifica a 

primeira. 

D) As duas são verdadeiras, e a segunda não 

justifica a primeira. 

 

QUESTÃO 4 

Na expressão, “...consagrado no seu Ato Constitutivo: 

erguer os baluartes da paz no espírito das mulheres e dos 

homens.”, o sentido da expressão sublinhada está 

CORRETAMENTE traduzido em: 

A) Os valores.  C) Os direitos. 

B) As culturas.  D) Os alicerces. 

 

Leia o texto 2 e responda às questões 5 e 6 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi 

adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas (com abstenção dos seis países do antigo bloco 

soviético, da Arábia Saudita e da África do Sul). Nela 

consta que todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em direitos e dignidade, e que as liberdades e os direitos 

especificados na declaração devem ser garantidos a 

todos, sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, 

opinião política e religião. Os direitos enumerados 

incluem os direitos civis (tais como liberdade de 

expressão, de consciência, de movimento, de se reunir e 

associar pacificamente) e os direitos econômicos e 

sociais (direito ao trabalho, a um padrão de vida 

adequado, à educação e à participação na vida cultural). 

O exercício dos direitos e liberdades individuais só é 

limitado pelo respeito aos direitos e liberdades de 

outrem.  

Direitos do Homem. Nova Enciclopédia Ilustrada Folha. São Paulo: 

Empresa Folha da Manhã, 1996. 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa que PODE substituir: “O exercício 

dos direitos e liberdades individuais só é limitado pelo 

respeito aos direitos e liberdades de outrem.”, sem 

alteração do seu sentido, no texto: 

A) Os direitos de um indivíduo cessam na medida 

que começam os dos outros. 

B) Nenhum indivíduo pode anular seus direitos 

para beneficiar a liberdade de outra pessoa. 

C) Todo indivíduo é livre para fazer escolhas, mas 

é prisioneiro das consequências de suas ações.  

D) Liberdade é o direito de fazer tudo que as leis 

permitem, ainda que haja a liberdade dos outros.  

 

QUESTÃO 6 

“...e que as liberdades e os direitos especificados na 

declaração devem ser garantidos a todos.” 

A substituição da expressão em destaque pelo pronome 

pessoal está CORRETA, de acordo com a norma culta 

da Língua Portuguesa, em: 

A) “...e que as liberdades e os direitos especificados 

na declaração devem sê-los garantidos.” 

B) “...e que as liberdades e os direitos especificados 

na declaração devem ser garantidos lhes.” 

C) “...e que as liberdades e os direitos especificados 

na declaração os devem ser garantidos. ” 

D) “...e que as liberdades e os direitos especificados 

na declaração devem-lhes ser garantidos.” 

 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETA 

concordância verbal e nominal, segundo a norma padrão 

da Língua Portuguesa: 

A) Todo cidadão têm direitos garantidos, sem 

discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião 

política e religião. 

B) Todos cidadães tem direito garantido, sem 

discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião 

política e religião. 

C) Todos os cidadãos têm direitos garantidos, sem 

discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião 

política e religião. 

D) Todos os cidadões têm direitos garantidos, sem 

discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião 

política e religião. 
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QUESTÃO 8 

Leia o trecho a seguir: 

Liberdade é um estado que confere plenos poderes 

______ toda pessoa e pode ser usada de várias formas. 

Partindo do princípio que todos os homens nascem livres 

e iguais perante a lei, com direitos e obrigações, _______ 

cada um é dado o direito ______ liberdade com 

consciência, e de acordo com princípios éticos e legais 

cristalizados dentro da sociedade, _______ fim de se 

preservar o bem-comum.  

(Adaptado de Direito e Liberdade – Disponível em: Jus.com.br) 

Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE as lacunas: 

A) à  à  à  a.  C) à  a  à  à 

B) a  a  à  a.  D) a  à  à  a. 

 

Leia o Texto 3 para responder as questões 9 e 10. 

As relações interpessoais no trabalho contribuem 

ativamente para que as equipes gerem mais harmonia e 

sinergia. Entre os colaboradores, facilita o processo de 

desenvolvimento em grupo, aumentando a produtividade 

e reduzindo os conflitos internos. O líder é o responsável 

por desenvolver um espaço no qual as discussões e trocas 

possam ser ouvidas e absorvidas de maneira positiva. E, 

por isso, tem um papel fundamental no que tange ao 

estímulo para o bom relacionamento interpessoal no 

trabalho.  Criar um ambiente agradável, em que a 

cordialidade e o respeito sejam incentivados deve ser o 

objetivo, para que os colaboradores estejam alinhados 

com a missão e valores da empresa na qual trabalham. 

Quando os colegas se respeitam e são cordiais uns com 

os outros, é muito provável que se tenha alcançado uma 

equipe profissional com boas relações interpessoais.  

Adaptado de: https://www.febracis.com.br/blog/relacoes-

interpessoais-no-trabalho/ Acesso 02 nov. 2018. 

QUESTÃO 9 

 Assinale a alternativa em que o termo grifado exerce a 

função de conjunção integrante CORRETAMENTE: 

A) “As relações interpessoais no trabalho 

contribuem ativamente para que as equipes 

gerem mais harmonia e sinergia.”  

B) “Ele é o responsável por desenvolver um espaço 

no qual as discussões e trocas possam ser 

ouvidas e absorvidas de maneira positiva.” 

C) “Criar um ambiente agradável, em que a 

cordialidade e o respeito sejam incentivados...” 

D) “...para que os colaboradores estejam alinhados 

com a missão e valores da empresa na qual 

trabalham.” 

QUESTÃO 10 

“Entre os colaboradores, facilita o processo de 

desenvolvimento em grupo, aumentando a produtividade 

e reduzindo os conflitos internos.” 

Nesse segmento do texto, é CORRETO afirmar que as 

formas de gerúndio sublinhadas possuem o valor de, 

respectivamente: 

A) Causa e concessão. 

B) Condição e causa. 

C) Causa e causa. 

D) Concessão e concessão. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO 11  

Com a finalidade de melhorar os indicadores de 

educação do município de Santa Luzia, o novo prefeito 

estipulou um acréscimo gradativo no gasto médio mensal 

por aluno da rede municipal de ensino. Ao término do 

segundo ano de seu mandato, a prefeitura levantou que 

havia gasto efetivamente 30% de 4/5 do valor médio 

mensal estimado por aluno para aquele ano e ainda 

sobrou R$ 420,00 mensal.  

Sob essas condições, o VALOR MÉDIO mensal 

estimado por aluno para aquele ano era de: 

A) R$ 612,48.  C) R$ 552,63. 

B) R$ 549,33.  D) R$ 617,52. 

 

QUESTÃO 12  

Na campanha eleitoral de um determinado prefeito, ele 

prometeu criar 150 mil vagas efetivas de emprego ao 

final dos quatro anos de mandato. Havendo ganhado o 

pleito e passados três anos de mandato, ele solicitou que 

fosse levantado, por sua equipe, o número de vagas que 

foram criadas por ano, tendo como resultado a tabela a 

seguir: 

 

Ano 

Nº de vagas (x1000) 

Nº 

vagas 

abertas 

(A) 

Nº vagas 

fechadas 

(B) 

Vagas efetivas 

2013 62 X -42 

2014 X-32   

2015   18 

Total  137 99 

Com base nos dados da tabela, o número de vagas abertas 

em 2015 foi de: 

A) 236.   C) 104. 

B) 102.   D) 72. 

 

 

https://www.febracis.com.br/blog/relacoes-interpessoais-no-trabalho/
https://www.febracis.com.br/blog/relacoes-interpessoais-no-trabalho/
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QUESTÃO 13  

Para conseguir economizar nos materiais de escritório, o 

prefeito de Santa Luzia solicitou que a compra fosse feita 

para todo o ano de uma só vez. Para manter o estoque 

organizado, as caixas entregues devem ser empilhadas de 

modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. 

Após algumas tentativas, constatou-se que, se cada pilha 

tiver 12 caixas, 15 caixas ou 20 caixas, sobrarão sempre 

8 caixas.  

O menor número de caixas que poderão ser empilhadas 

nesse estoque é de: 

A) 12. 

B) 60. 

C) 52. 

D) 68. 

 

QUESTÃO 14  

Dada a sequência numérica a seguir: 

 

1    4    7    28    31 ... 

 

É CORRETO afirmar que a soma de todos os números 

que possuem três algarismos dessa sequência é: 

A) 1270. 

B) 1290. 

C) 1530. 

D) 2044. 

 

QUESTÃO 15  

Observe as figuras a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o valor de “Z”: 

A) 23. 

B) 35. 

C) 36. 

D) 40. 

LEGISLAÇÃO  

QUESTÃO 16  

Considerando a Constituição Federal, assinale a 

alternativa INCORRETA:  

A) A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios, 

constitui-se em Estado democrático de direito. 

B) A República Federativa do Brasil tem como 

fundamentos, entre outros, o pluralismo político.  

C) São poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo 

e o Judiciário.  

D) Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos da Constituição da República. 

 

QUESTÃO 17  

Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, EXCETO:  

A) A construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária.  

B) A erradicação da pobreza e da marginalização e 

a redução das desigualdades sociais e regionais.  

C) A promoção do bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

D) A dignidade da pessoa humana.  

 

QUESTÃO 18  

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou 

ação civil pública contra a Prefeitura de Santa Luzia/MG, 

haja vista a desafetação irregular de bem público. A 

propósito do referido tema, analise as afirmativas a 

seguir: 

I- Na desafetação, o bem é subtraído à 

dominialidade pública para ser incorporado ao 

domínio privado, do Estado ou do administrado. 

II- Os bens dominicais são alienáveis, porém a 

alienabilidade não é absoluta, já que podem 

perdê-la pelo instituto da afetação. 

III- Os bens de uso comum do povo não comportam 

desafetação, pois, por sua própria natureza, são 

insuscetíveis de valoração patrimonial. 

Está (ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 

A) II e III apenas. 

B) II apenas. 

C) I, II e III. 

D) I e II apenas. 
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QUESTÃO 19  

É sabido que o Estado pode criar entidades, dotadas de 

autonomia e personalidade jurídica própria de direito 

público, para desempenhar atividades consideradas 

próprias e típicas do poder público.  

De acordo com as características apresentadas, a forma 

de descentralização que se mostra mais ADEQUADA é 

a:  

A) Fundação Pública.  

B) Empresa Pública. 

C) Autarquia. 

D) Sociedade de Economia Mista.  

 

QUESTÃO 20  

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa 

Luzia/MG, é CORRETO afirmar que:  

A) Ao Município não é vedado recusar fé aos 

documentos públicos. 

B) As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, 

prestadas anualmente, serão julgadas pela 

Câmara dentro de 120 (cento e vinte) dias após 

recebimento do parecer prévio do Tribunal de 

Contas ou órgão estadual a que for atribuída esta 

incumbência, considerando se julgadas nos 

termos das conclusões do parecer, se não houver 

deliberação dentro deste prazo. 

C) O executivo manterá sistema de controle interno, 

a fim de criar condições dispensáveis para 

assegurar eficácia ao controle externo e 

regularidade à realização da receita e despesa. 

D) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice- 

Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 

administração municipal o Secretário de 

Governo. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

QUESTÃO 21 

Analise as seguintes afirmativas sobre o uso do painel de 

controle do Windows 7. 

I- Adicionar e remover programas. 

II- Alterar as configurações do Windows. 

III- Alterar configurações de idiomas. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 22 

A aba Inserir do Word 2010 permite a inserção dos 

seguintes recursos, EXCETO: 

A) Imagem.  C) Quebra de página. 

B) Margens.  D) Tabela. 

 

QUESTÃO 23 

Analise as seguintes afirmativas sobre a memória 

principal dos computadores: 

I- Necessita de energia elétrica para armazenar os 

dados/informações. 

II- Usa meios externos à CPU, como os discos 

rígidos para armazenar informações. 

III- Usa memória de rápido acesso e que armazena 

os dados/informações. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 24 

Sobre as redes de computadores, assinale V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) É a interligação de um conjunto de dispositivos 

capazes de se comunicar. 

(    ) Os dispositivos em uma rede são conectados 

usando meios de transmissão com ou sem fio. 

(    ) O protocolo de uma rede é o conjunto de 

diretrizes ou regras para a comunicação entre 

computadores. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) F F F.   C) V V F. 

B) F F V.   D) V V V. 

 

QUESTÃO 25 

Observe a planilha do Excel 2010 e analise as afirmativas 

a seguir: 

 

 

I- O resultado de =SOMA(A1:C1) é igual ao 

resultado de =MULT(A1:C1) 

II- O resultado de =SOMA(A1:A2) é a metade do 

resultado de =MULT(B1:B2) 

III- O resultado de =SOMA(A2:B2) é o dobro do 

resultado de =MULT(C1:C2) 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26  

Sobre o pedido de suspensão de segurança, disciplinado 

pela Lei do Mandado de Segurança, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) O pedido de suspensão da segurança poderá ser 

requerido pela pessoa jurídica de direito público 

interessada ou pelo Ministério Público para 

evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança 

e à economia públicas e será dirigido ao 

presidente do tribunal ao qual couber o 

conhecimento do respectivo recurso.  

B) A decisão que suspender, mediante decisão 

fundamentada, a execução da liminar e da 

sentença, caberá agravo, sem efeito suspensivo, 

no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento 

na sessão seguinte à sua interposição.  

C) A interposição de agravo de instrumento contra 

liminar concedida nas ações movidas contra o 

poder público e seus agentes prejudica o 

julgamento do pedido de suspensão. 

D) As liminares cujo objeto seja idêntico poderão 

ser suspensas em uma única decisão, podendo o 

presidente do tribunal competente estender os 

efeitos da suspensão a liminares supervenientes, 

mediante simples aditamento do pedido original. 

 

QUESTÃO 27  

Sobre a Ação Civil Pública, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

determinará o cumprimento da prestação da 

atividade devida ou a cessação da atividade 

nociva, sob pena de execução específica, ou de 

cominação de multa diária, se esta for suficiente 

ou compatível, independentemente de 

requerimento do autor. 

B) Na sentença civil, mesmo se o pedido for julgado 

improcedente por insuficiência de provas, fará 

coisa julgada erga omnes nos limites da 

competência territorial do órgão prolator, não 

podendo ser intentada outra ação com idêntico 

fundamento. 

C) No trânsito em julgado da sentença 

condenatória, decorridos sessenta dias, sem que 

a associação autora lhe promova a execução, 

deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada 

igual iniciativa aos demais legitimados. 

D) O requisito da pré-constituição, exigido das 

associações, poderá ser dispensado pelo juiz, 

quando haja manifesto interesse social 

evidenciado pela dimensão ou característica do 

dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser 

protegido. 

 

QUESTÃO 28  

Sobre as normas gerais de Direito Tributário, previstas 

no Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) O pagamento efetuado por um dos obrigados 

aproveita aos demais e a interrupção da 

prescrição, em favor ou contra um dos obrigados 

e favorece ou prejudica aos demais.  

B) A isenção ou remissão de crédito exonera todos 

os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a 

um deles, subsistindo, nesse caso, a 

solidariedade quanto aos demais pelo saldo. 

C) A responsabilidade por infrações da legislação 

tributária independe da intenção do agente ou do 

responsável e da efetividade, natureza e extensão 

dos efeitos do ato. 

D) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do 

fato gerador da obrigação e rege-se pela 

legislação vigente na data da concretização do 

ato de lançamento. 

 

QUESTÃO 29  

Sobre a Ação Popular, destinada a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) As pessoas jurídicas de direito público ou de 

direito privado, cujo ato seja objeto de 

impugnação, poderão abster-se de contestar o 

pedido, ou poderão atuar ao lado do autor, desde 

que isso se afigure útil ao interesse público, a 

juízo do respectivo representante legal ou 

dirigente. 

B) Se o autor desistir da ação ou der motiva à 

absolvição da instância, serão publicados editais 

nos prazos e condições previstos na Lei Federal 

nº 4.717/65, ficando assegurado a qualquer 

cidadão, bem como ao representante do 

Ministério Público, dentro do prazo de 90 

(noventa) dias da última publicação feita, 

promover o prosseguimento da ação. 

C) A sentença incluirá sempre, na condenação dos 

réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais 

despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente 

relacionadas com a ação e comprovadas, bem 

como dos honorários de advogado.  

D) A competência para processar e julgar a ação 

popular, independentemente da natureza da 

causa, será do juízo competente de primeiro 

grau.   
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QUESTÃO 30  

Sobre o Plano Diretor e os instrumentos de política 

urbana, disciplinados pelo Estatuto da Cidade, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A) O plano diretor, a ser aprovado pela Câmara 

Municipal, é obrigatório para cidades com mais 

de vinte mil habitantes. 

B) O valor da alíquota do IPTU progressivo no 

tempo, a ser aplicado a cada ano, será fixado em 

lei específica e não excederá duas vezes o valor 

referente ao ano anterior, respeitada a alíquota 

máxima de quinze por cento. Caso a obrigação 

de parcelar, edificar ou utilizar não esteja 

atendida no prazo de 5 anos, o município 

manterá a cobrança pela alíquota máxima, até 

que se cumpra a referida obrigação. 

C) A Lei municipal definirá os empreendimentos e 

atividades privadas ou públicas em área urbana 

que dependerão de elaboração de Estudo Prévio 

de Impacto de Vizinhança (EIV) para obter as 

licenças ou autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento a cargo do poder 

público municipal, o qual não substitui a 

elaboração e a aprovação de Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental (EIA), requeridas nos 

termos da legislação ambiental. 

D) O direito de preempção confere ao poder público 

municipal preferência para aquisição de imóvel 

urbano objeto de alienação onerosa entre 

particulares, situado em área prevista em lei 

municipal, cujo prazo de vigência não será 

superior a 10 anos, devendo o proprietário 

notificar sua intenção de alienar o seu imóvel, 

para que o município, no prazo máximo de 30 

dias, manifeste por escrito seu interesse em 

comprá-lo. 

 

QUESTÃO 31  

Sobre o instituto da solidariedade, disciplinado pelo 

Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) O pagamento parcial feito por um dos devedores 

e a remissão por ele obtida não aproveitam aos 

outros devedores, senão até a concorrência da 

quantia paga ou relevada.  

B) Impossibilitando-se a prestação por culpa de um 

dos devedores solidários, subsiste para todos o 

encargo de pagar o equivalente, acrescido das 

perdas e danos. 

C) Todos os devedores respondem pelos juros de 

mora, ainda que a ação tenha sido proposta 

somente contra um; mas o culpado responde aos 

outros pela obrigação acrescida. 

D) O devedor demandado pode opor ao credor as 

exceções que lhe forem pessoais e as comuns a 

todos; não lhe aproveitando as exceções pessoais 

a outro codevedor. 

 

QUESTÃO 32  

Sobre a prescrição no Direito Processual do Trabalho, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A pretensão quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho prescreve em cinco anos 

para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de 2 anos após a extinção do contrato de 

trabalho. 

B) A prescrição é total quando se tratar de pretensão 

que envolva pedido de prestações sucessivas 

decorrente de alteração ou descumprimento do 

pactuado, exceto quando o direito à parcela 

esteja também assegurado por preceito de lei. 

C) A interrupção da prescrição somente ocorrerá 

pelo ajuizamento de reclamação trabalhista no 

juízo competente, ainda que venha a ser extinta 

sem resolução do mérito, produzindo efeitos 

apenas em relação aos pedidos idênticos. 

D) A prescrição ocorrerá intercorrente no prazo de 

dois anos e sua fluência se iniciará quando o 

exequente deixar de cumprir determinação 

judicial no curso da execução, podendo ser 

requerida ou declarada de ofício em qualquer 

grau de jurisdição. 

 

QUESTÃO 33  

Sobre as mudanças introduzidas no Direito do Trabalho 

em razão do advento da Lei Federal nº 13.467/17, 

conhecida como Reforma Trabalhista, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A) O contrato de trabalho poderá ser extinto por 

acordo entre empregado e empregador, caso em 

que serão devidos pela metade o aviso prévio, se 

indenizado, e a indenização sobre o saldo do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 

B) O contrato de trabalho intermitente aceita a 

oferta para o comparecimento ao trabalho; a 

parte que descumprir, sem justo motivo, pagará 

à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 

50% da remuneração que seria devida, permitida 

a compensação em igual prazo. 

C) As férias poderão ser usufruídas em até 3 

períodos, desde que haja concordância do 

empregado, sendo que um deles não poderá ser 

inferior a quatorze dias corridos e os demais não 

poderão ser inferiores a cinco dias corridos cada 

um, sendo vedado o início das férias no período 

de dois dias que antecede feriado ou dia de 

repouso semanal remunerado. 

D) O tempo despendido pelo empregado desde a 

sua residência até a efetiva ocupação do posto de 

trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por 

qualquer meio de transporte, inclusive o 

fornecido pelo empregador, será computado na 

jornada de trabalho, por ser considerado tempo à 

disposição do empregador.   
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QUESTÃO 34  

Sobre o Poder de Tributar dos Municípios e sua 

disciplina na Constituição da República, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A) A imunidade tributária recíproca é extensível às 

autarquias, às empresas públicas, às sociedades 

de economia mista e às fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao 

patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às 

suas finalidades essenciais ou às delas 

decorrentes. 

B) A progressividade de alíquota tributária do 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), é 

inconstitucional no que se refere a fatos 

geradores ocorridos em período anterior ao 

advento da EC nº 29/2000, salvo se destinada a 

assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade urbana, hipóteses em que o tributo 

será devido e calculado pela alíquota mínima 

correspondente de acordo com a destinação do 

imóvel e a legislação municipal de instituição do 

tributo em vigor à época. 

C) O princípio da anterioridade do exercício fiscal, 

que veda à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios cobrar tributos no 

mesmo exercício financeiro em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou, não 

se aplica à fixação da base de cálculo do Imposto 

Predial Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto 

sobre Veículos Automotores (IPVA).  

D) A imunidade tributária reconhecida às 

instituições de educação e de assistência social, 

sem fins lucrativos, aplica-se aos bens imóveis, 

ainda que temporariamente ociosos, desde que 

atendam aos requisitos legais, bem como os 

aluguéis percebidos, desde que o seu valor seja 

aplicado nas atividades para as quais tais 

entidades foram constituídas. 

 

QUESTÃO 35  

De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) É necessário ratificar o recurso especial 

interposto na pendência do julgamento dos 

embargos de declaração. 

B) São devidos honorários advocatícios nos 

procedimentos individuais de cumprimento de 

sentença decorrente de ação coletiva, exceto os 

não impugnados. 

C) O Ministério Público é parte legítima para 

pleitear tratamento médico ou entrega de 

medicamentos nas demandas de saúde propostas 

contra os entes federativos, mesmo quando se 

tratar de feitos contendo beneficiários 

individualizados. 

D) A lei a reger o recurso cabível e a forma de sua 

interposição é aquela vigente à data da 

interposição da impugnação. 

QUESTÃO 36  

Sobre o Sistema Constitucional Tributário e os tributos 

municipais, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (CEBAS), no prazo de sua 

validade, possui natureza declaratória para fins 

tributários, retroagindo seus efeitos à data em 

que demonstrado o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos por Lei Complementar para a 

fruição da imunidade. 

B) O locatário não possui legitimidade ativa para 

discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e 

de taxas referentes ao imóvel alugado, de acordo 

com entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, nem para repetir indébitos desses 

tributos. 

C) O ISSQN incide apenas sobre a taxa de 

agenciamento quando o serviço prestado por 

sociedade empresária de trabalho temporário for 

de intermediação no tocante à base de cálculo, 

não devendo, entretanto, englobar os valores dos 

salários e dos encargos sociais dos trabalhadores 

por ela contratados nas hipóteses de 

fornecimento de mão de obra. 

D) A administração tributária possui 5 anos nos 

tributos sujeitos a lançamento por homologação, 

a contar do primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado, para constituir o crédito tributário não 

declarado e não pago; e 5 anos, a contar da 

ocorrência do fato gerador, para constituir o 

crédito tributário não declarado e não pago ou 

pago parcialmente. 

 

QUESTÃO 37  

De acordo com a Constituição da República, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) O estabelecimento de remuneração inicial 

inferior ao salário mínimo para as praças 

prestadoras de serviço militar viola a 

Constituição. 

B) A medida provisória não apreciada pelo 

congresso nacional podia, até a Emenda 

Constitucional nº 32/2001, ser reeditada dentro 

do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos 

os efeitos de lei desde a primeira edição. 

C) A competência da Justiça do Trabalho prevista 

no art. 114, VIII, da Constituição Federal 

alcança a execução de ofício das contribuições 

previdenciárias devidas em razão do contrato de 

trabalho. 

D) A adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou 

mais elementos da base de cálculo própria de 

determinado imposto é inconstitucional, mesmo 

que não haja integral identidade entre uma base 

e outra. 
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QUESTÃO 38  

A respeito da interpretação constitucional realizada pelo 

Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) O recorrente deve demonstrar na petição de 

interposição do recurso extraordinário que o 

tema controvertido não interessa única e 

simplesmente às partes envolvidas na lide.  

B) A reclamação interposta perante o Supremo 

Tribunal Federal per saltum impede o seu 

conhecimento. 

C) Não consiste em questão constitucional 

relevante definir se a proibição ao uso de carros 

particulares para o transporte individual 

remunerado de passageiros viola princípios da 

ordem econômica. 

D) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 

ações relativas às verbas trabalhistas referentes 

ao período em que o servidor mantinha vínculo 

celetista com a administração, antes da 

transposição para o regime estatutário.  

 

QUESTÃO 39  

De acordo com a Constituição da República, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) É legítimo o estado condicionar o repasse do 

ICMS ao município ao ingresso desse tributo no 

erário estadual. 

B) O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos 

empregados do contratado não transfere 

automaticamente ao poder público contratante a 

responsabilidade pelo seu pagamento, seja em 

caráter solidário ou subsidiário. 

C) É constitucional a fixação de adicional 

progressivo do imposto predial e territorial 

urbano em função do número de imóveis do 

contribuinte. 

D) A União, os Estados-Membros, o Distrito 

Federal e os Municípios são competentes, 

concorrentemente para atuar sobre o domínio 

econômico, possuindo, diante da inexistência de 

Lei federal sobre a matéria, competência 

legislativa plena. 

 

 

 

QUESTÃO 40 

De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a 

alternativa CORRETA: 

A) É admissível recurso especial mesmo quando a 

questão, que a despeito da oposição de embargos 

declaratórios, não tiver sido apreciada pelo 

Tribunal a quo. 

B) A competência para processar e julgar demandas 

cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, 

quando em litisconsórcio passivo com pessoa 

jurídica de direito público, é do juízo universal. 

C) A sistemática dos recursos representativos de 

controvérsia estabelece ser de competência dos 

Tribunais de origem a adequação do caso em 

análise à tese firmada no julgamento de recurso 

repetitivo, cabendo recurso especial ante a 

negativa do Tribunal a quo de proceder à 

necessária adequação. 

D) A modificação da competência é exceção à regra 

geral, admitida apenas quando autorizada em lei, 

e que, portanto, só encontra terreno fértil no 

campo da competência relativa, haja vista que 

nas hipóteses de competência absoluta o 

legislador fez a opção expressa de imunizá-las 

de qualquer modificação, sequer por força de 

conexidade.   
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PROVA DISCURSIVA 

INSTRUÇÕES GERAIS 

1. Nos termos do subitem 9.23. do Edital, as instruções constantes no Caderno de Questões da Prova Objetiva e de 

Discursiva, na Folha de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pelo IBGP durante a 

realização das provas complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. 

2. A Prova Discursiva a ser realizada deve conter, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 20 (vinte) linhas e deve ser 

escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, na folha da Prova de Discursiva. 

3. A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Prova Discursiva é o padrão culto formal. 

4. Tendo em vista a implementação do Novo Acordo Ortográfico, os critérios de correção da Prova Discursiva irão 

incluir como objeto de desconto por erro os aspectos da Língua Portuguesa afetados pelas alterações introduzidas 

no novo acordo. 

5. A versão definitiva da resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada na 

folha de resposta da Prova Discursiva que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho 

será considerado na correção da prova. 

6. Nos termos do subitem 9.12. do Edital, não será permitido o uso de lápis borracha ou corretivo de texto. 

7. Nos termos do subitem 10.2.3., a Prova Discursiva terá o valor de 20 (vinte) pontos, sendo eliminados os 

candidatos a que for atribuída nota zero, de acordo com o critério de avaliação do Anexo IX, ou que não 

obedecerem às orientações apresentadas no caderno de prova, e ainda que não atenderem ao subitem 10.2.11. 

8. Os critérios de avaliação da Prova de Discursiva serão os seguintes, conforme Anexo IX do Edital. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CADA UMA DAS DUAS QUESTÕES ABERTAS – 

NÍVEL SUPERIOR 

ASPECTOS AVALIADOS 
TOTAL DE 

PONTOS 
DESCONTOS POR ERROS 

ASPECTOS LINGUISTICOS E DE CONCORDÂNCIA 

Pontuação e ortografia (PO) 1,00 0,25 

Morfossintaxe (emprego dos pronomes, concordância 

verbal e nominal, oração e período, vozes do verbo) (M) 
1,00 0,25 

Coesão e Coerência (CC) 2,00 1,00 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Pertinência e Relevância dos Argumentos (PR) 2,00 1,00 

Compreensão/conhecimento do conteúdo proposto e 

propriedade da resposta à temática (CP) 
2,00 1,00 

Estruturação lógica e coerente das ideias (EL) 0,50 0,50 

Expressão Clara e Concisa (EC) 1,00 0,50 

Propriedade Vocabular (PV) 0,50 0,50 

Não será corrigida — e, consequentemente, a ela se atribuirá a nota 0 (zero) — a Prova Discursiva: 

 cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;  

 considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo 

entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à Língua Portuguesa escrita – padrão formal 

– ou em idioma diverso;  

 cujo texto apresente qualquer tipo de identificação do candidato;  

 que não atingir o número mínimo de linhas estabelecido;  

 que for redigida fora do espaço definido;  

 que não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; e  

 que tiver uso de corretivos.  

9. Nos termos do subitem 10.1.19. do Edital, findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá 

entregar ao Aplicador de Sala a Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Questões e da Prova 

Discursiva, devidamente preenchidos e assinados. 

10. Nos termos do subitem 10.2.15., não será fornecida folha adicional para complementação da Prova Discursiva, 

devendo o candidato limitar-se a uma única folha padrão recebida. 

11. Nos termos do subitem 10.1.14. do Edital, não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva e da 

Prova Discursiva por erro do candidato. 
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PROVA DISCURSIVA 

QUESTÃO 01  

A revogação de benefício tributário pelo Prefeito Municipal deve respeitar o princípio da anterioridade? Na condição 

de Procurador do Município, redija um texto dissertativo com 5 a 20 linhas ponderando, necessariamente, sobre os 

seguintes aspectos: 

1) O princípio da anterioridade. 

2) A hipótese da retroatividade da Lei tributária. 

3) As posições do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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PROVA DISCURSIVA 

QUESTÃO 02  

Defina utilizando de 5 a 20 linhas o instituto da desapropriação por necessidade ou utilidade pública, abrangendo aos 

seguintes consectários:  

1) O conceito de desapropriação e sua previsão normativa. 

2) A definição do direito de retrocessão, requisitos e prazo para seu exercício.  

3) A definição do direito de extensão e os requisitos e prazo para seu exercício. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

01 21 

02 22 

03 23 

04 24 

05 25 

06 26 

07 27 

08 28 

09 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

SE TIVER ALGUMA ANOTAÇÃO SEM SER A RESPOSTA NÃO PODERÁ LEVAR 

O RASCUNHO. 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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