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� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

02.09.2018	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos esPecíficos

Direito ConstituCional

01. A doutrina, ao tratar dos sistemas de governo, assenta 
que, no sistema

(A) parlamentarista, há prazo certo para o mandato do 
Chefe do Executivo.

(B) presidencialista, o presidente não é chefe da Adminis-
tração Pública, mas é chefe de Estado e de Governo.

(C) parlamentarista, existe a chamada estrutura dualista 
do Poder Executivo.

(D) presidencialista, o governo não é monocrático porque 
conta com o auxílio de ministros de Estado.

(E) parlamentarista, não há interdependência entre os po-
deres Executivo, Legislativo e Judiciário.

02. Está listado entre os direitos e garantias fundamentais, 
previstos na Constituição Federal:

(A) o preso será informado de seus direitos, entre os 
quais o de permanecer calado, sendo-lhe vedada a 
assistência da família, mas facultada a do advogado.

(B) cabe habeas corpus para proteção de direito líquido 
e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou 
abuso de poder for autoridade pública. 

(C) conceder-se-á mandado de segurança sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer vio-
lência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder.

(D) cabe o habeas data mesmo se não houve recusa de 
informações por parte da autoridade administrativa.

(E) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença.

03. Semprônio de Arruda foi eleito Deputado Estadual pelo 
Estado de São Paulo, e depois da expedição do diploma, 
e antes da posse, firmou contrato com pessoa jurídica de 
direito público sem obedecer a cláusulas uniformes. Nos 
termos do que estabelece a Constituição Federal,

(A) não haverá perda de mandato porque contratar com 
pessoa jurídica de direito público não está entre as 
proibições listadas pela carta constitucional.

(B) a perda de mandato será decidida pela Câmara dos 
Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria  
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa 
ou de partido político representado no Congresso 
Nacional, assegurada ampla defesa.

(C) somente haveria perda de mandato se o contrato  
firmado com pessoa jurídica de direito público fosse 
celebrado depois da posse.

(D) a perda do mandato será declarada pela Mesa da 
Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação 
de qualquer de seus membros ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa.

(E) não haverá perda de mandato porque a proibição 
de contratar com pessoa jurídica de direito público 
não se estende aos Deputados Estaduais, mas aos  
Federais e Senadores.

04. A Constituição Federal, ao tratar da Administração  
Pública, preceitua que os atos de improbidade adminis-
trativa importarão

(A) a suspensão dos direitos políticos, a perda da fun-
ção pública, a indisponibilidade dos bens e o ressar-
cimento ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

(B) a perda dos direitos políticos, a suspensão da fun-
ção pública, a indisponibilidade dos bens e o ressar-
cimento ao erário, independentemente de lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível.

(C) a suspensão dos direitos políticos e da função públi-
ca, o sequestro dos bens e o ressarcimento ao erá-
rio, na forma e gradação previstas em decreto, sem 
prejuízo da ação penal cabível.

(D) a perda dos direitos políticos e da função pública, 
a transferência dos bens para o ressarcimento do 
erário, independentemente de lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível.

(E) a perda dos direitos políticos e da função pública, o 
sequestro dos bens para o ressarcimento ao erário, 
conforme dispuser o decreto regulamentar, sem  
prejuízo da ação penal cabível.
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07. O art. 8o da Constituição Federal afirma que é livre a  
associação profissional ou sindical, e observa que

(A) o aposentado filiado não tem direito a votar e ser  
votado nas organizações sindicais.

(B) não é obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho.

(C) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas.

(D) a lei poderá exigir autorização do Estado para a fun-
dação de sindicato e seu registro no órgão compe-
tente, vedada ao poder público a interferência, mas 
ressalvada a intervenção na organização sindical.

(E) é permitida a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, representativa de cate-
goria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial.

08. Nos termos da Constituição Federal, somente terão  
direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito 
ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos po-
líticos que, alternativamente, obtiverem, nas eleições 
para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por 
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um  
terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% 
(dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas, ou 
tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais 
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação. E assim, ao eleito por partido que não preen-
cher esses requisitos é

(A) assegurada a filiação, com perda do mandato, a outro 
partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação 
considerada para fins de distribuição dos recursos 
do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de  
rádio e de televisão.

(B) assegurado o mandato e a filiação, sem perda do 
mandato, a outro partido que os tenha atingido, sendo 
essa filiação considerada para fins de distribuição dos 
recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao 
tempo de rádio e de televisão.

(C) assegurada a filiação, sem mandato, a outro partido 
que os tenha atingido, sendo essa filiação conside-
rada para fins de distribuição dos recursos do fundo 
partidário, porém sem acesso gratuito ao tempo de 
rádio e de televisão.

(D) assegurado o mandato e facultada a filiação, sem 
perda do mandato, a outro partido que os tenha atin-
gido, não sendo essa filiação considerada para fins 
de distribuição dos recursos do fundo partidário, ape-
nas para o acesso gratuito ao tempo de rádio e de 
televisão.

(E) assegurado o mandato e facultada a filiação, sem 
perda do mandato, a outro partido que os tenha atin-
gido, não sendo essa filiação considerada para fins 
de distribuição dos recursos do fundo partidário e de 
acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

05. Contribuir para a Seguridade Social mediante a aplicação 
de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da 
produção, para fazer jus aos benefícios nos termos da lei, 
é previsto na Constituição Federal para

(A) o produtor e o arrendatário rurais e o pescador arte-
sanal, que exercem suas atividades em regime de 
economia familiar, sem empregados permanentes.

(B) o produtor, o parceiro e o meeiro rurais, que exercem 
suas atividades em regime de economia familiar, com 
até dois empregados permanentes.

(C) o produtor, o parceiro, o arrendatário rural e o pes-
cador artesanal, e seus respectivos cônjuges, que 
exercem suas atividades em regime de economia 
familiar, com até três empregados permanentes.

(D) o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais 
e o pescador artesanal, e seus respectivos cônjuges, 
que exercem suas atividades em regime de economia 
familiar, sem empregados permanentes.

(E) o arrendatário rural e o pescador artesanal, que 
exercem suas atividades em regime de economia 
familiar, com até quatro empregados permanentes.

06. No título “Da Ordem Econômica e Financeira”, a Consti-
tuição Federal prescreve:

(A) a lei disciplinará, com base no interesse local, os 
investimentos de capital estrangeiro, incentivará os 
reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.

(B) é assegurada participação ao proprietário do solo 
nos resultados da lavra, na forma e no valor que  
dispuser a lei.

(C) ressalvados os casos previstos na Constituição,  
a exploração direta de atividade econômica pelo  
Estado não será permitida mesmo quando necessária 
aos imperativos da segurança. 

(D) as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista poderão gozar de privilégios fiscais não exten-
sivos às do setor privado.

(E) o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para os setores público e privado.
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Direito aDministrativo

11. O princípio que determina que o agente público não  
pode se valer de seu cargo ou função, com a falsa inten-
ção de cumprir a lei, para agir de forma ilegal e arbitrária 
fora dos padrões éticos e adequados ao senso comum, 
denomina-se princípio da

(A) autotutela.

(B) continuidade.

(C) eficiência.

(D) razoabilidade.

(E) supremacia do interesse público.

12. Quando o Presidente da República firmar um tratado  
internacional estará desempenhando as funções

(A) de administração direta ou política.

(B) política ou de governo.

(C) de gestão econômica ou política.

(D) de controle interno ou de gestão administrativa.

(E) de controle externo ou de governo.

13. Com vistas ao que dispõe a Lei no 11.107/05, que trata 
dos consórcios públicos, assinale a alternativa correta.

(A) Consórcios Públicos são uma forma de gestão asso-
ciada de entes federativos, de qualquer esfera do go-
verno, na prestação de serviços públicos de interesse 
comum.

(B) A União não poderá participar de consórcios públicos 
em que façam parte todos os Estados em cujos terri-
tórios estejam situados os Municípios consorciados.

(C) O Consórcio Público será integrante da Administração 
Pública e se sujeitará ao controle efetivo pelo Tribunal 
de Contas, porém dispensado de respeitar as normas 
de isonomia nas suas contratações.

(D) Os agentes públicos incumbidos da gestão de con-
sórcios responderão pessoalmente pelas obrigações 
contraídas pelo consórcio público.

(E) O acordo é somente o protocolo de intenções, que 
será enviado ao Ministro da Justiça, para ratificação 
e formalização do contrato.

14. A Entidade de Terceiro Setor que é particular, sem finali-
dade lucrativa, que tenha sido constituída e se encontre 
em funcionamento regular há, no mínimo, 03 (três) anos, 
criada para a prestação de serviços públicos não exclusi-
vos de promoção da assistência social, da cultura, defesa 
e conservação do patrimônio histórico e cultural e do meio 
ambiente, entre outras, conforme a Lei no 9.790/99, é de-
nominada

(A) serviço social autônomo.

(B) organização social.

(C) organização da sociedade civil de interesse público.

(D) entidade pública assistencial.

(E) entidade de apoio.

09. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios

(A) legislar sobre orçamento, juntas comerciais, custas 
dos serviços forenses, produção e consumo.

(B) promover programas de construção de moradias e 
a melhoria das condições habitacionais e de sanea-
mento básico.

(C) legislar sobre direito civil, comercial, penal, proces-
sual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espa-
cial e do trabalho.

(D) preceituar a respeito da proteção e integração social 
das pessoas portadoras de deficiência, e proteção à 
infância e à juventude.

(E) estabelecer regramentos sobre águas, energia, infor-
mática, telecomunicações e radiodifusão, política de 
seguros e transferência de valores.

10. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta

(A) de mais da metade das Assembleias Legislativas 
das unidades da Federação, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria relativa de seus membros, 
que será discutida e votada em cada Casa do Con-
gresso Nacional, em dois turnos, considerando-se 
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos  
votos dos respectivos membros.

(B) de pelo menos metade das Assembleias Legislativas 
das unidades da Federação, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria absoluta de seus membros, 
que será discutida e votada em cada Casa do Con-
gresso Nacional, em dois turnos, considerando-se 
aprovada se obtiver, em ambos, dois quintos dos  
votos dos respectivos membros.

(C) de mais da metade das Assembleias Legislativas das 
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 
delas, pela maioria simples de seus membros, que 
será discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada 
se obtiver, em um deles, um quinto dos votos dos 
respectivos membros.

(D) de metade das Assembleias Legislativas das uni-
dades da Federação, manifestando-se, cada uma 
delas, pela maioria absoluta de seus membros, que 
será discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada 
se obtiver, em pelo menos um deles, quatro quintos 
dos votos dos respectivos membros.

(E) de mais da metade das Assembleias Legislativas 
das unidades da Federação, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria absoluta de seus membros, 
que será discutida e votada em cada Casa do Con-
gresso Nacional, em turno único, considerando-se 
aprovada se obtiver metade dos votos dos respecti-
vos membros.
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18. Em relação ao que dispõe a Lei Federal no 12.846/2013, 
que trata da responsabilização objetiva administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
Administração Pública nacional ou estrangeira, assinale 
a alternativa correta.

(A) Constitui um ato lesivo, no tocante a licitações e con-
tratos, criar de modo fraudulento ou irregular, pessoa 
jurídica para participar de licitação pública ou cele-
brar contrato administrativo.

(B) Na esfera administrativa, será aplicada às pessoas 
jurídicas consideradas responsáveis pelos atos le-
sivos, a sanção de multa no valor de 20% (vinte por 
cento) a 40% (quarenta por cento) do faturamento 
líquido do último exercício, anterior ao da instaura-
ção do processo.

(C) A cooperação da pessoa jurídica para a apuração 
das infrações não será levada em consideração na 
aplicação da sanção de publicação extraordinária da 
decisão condenatória.

(D) A competência para a instauração e o julgamento do 
processo administrativo de apuração de responsabi-
lidade da pessoa jurídica não poderá ser delegada.

(E) A celebração de um acordo de leniência não isentará 
a pessoa jurídica das sanções de multa e publicação 
extraordinária da decisão condenatória.

19. A intervenção do Estado no domínio econômico poderá 
ocorrer por meio de regulação administrativa da atividade 
econômica.

Quando o ente público se manifesta adotando medidas 
como isenções fiscais, subsídios, aumentos de tributos 
de importação de determinados produtos, estará se ma-
nifestando na forma de

(A) fiscalização ou incentivo.

(B) planejamento ou fomento.

(C) incentivo ou fomento.

(D) fiscalização ou planejamento.

(E) incentivo ou programação.

20. O ato discricionário e precário, dependente de licitação 
prévia, por meio do qual o Estado passa ao particular, 
eminentemente no interesse público, espaço em calça-
das para a instalação de banca de revista, refere-se a

(A) autorização de uso de bem público.

(B) concessão de uso de bem público.

(C) concessão de uso especial de espaço público.

(D) permissão de direito real sobre bem público.

(E) permissão de uso de bem público.

15. As licitações previstas na Lei Federal no 12.232/2010, para 
contratações pela Administração Pública de serviços de 
publicidade, serão processadas pelos órgãos e entidades 
responsáveis pela contratação, respeitadas as modalida-
des definidas em lei, adotando-se como obrigatórios os 
tipos de

(A) menor preço ou oferta mais vantajosa.

(B) melhor técnica ou técnica e preço.

(C) maior lance ou melhor técnica.

(D) maior oferta ou técnica e preço.

(E) maior preço ou técnica mais vantajosa.

16. Em relação ao tema desapropriação e conforme as Sú-
mulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribu-
nal de Justiça, assinale a alternativa correta.

(A) No processo de desapropriação, não são devidos juros 
compensatórios desde a antecipada imissão de posse, 
ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.

(B) Verificados os pressupostos legais para o licencia-
mento de uma obra, impedem a declaração de utili-
dade pública para desapropriação do imóvel.

(C) Pela demora no pagamento do preço da desapro-
priação cabe indenização complementar além dos 
juros compensatórios.

(D) Na desapropriação para instituir servidão administra-
tiva não são devidos os juros compensatórios pela 
limitação de uso da propriedade.

(E) É necessária prévia autorização do Presidente da 
República para desapropriação, pelos Estados, de 
empresa de energia elétrica.

17. O serviço público deve obediência aos mesmos princípios 
do Direito Administrativo definidos no texto constitucional. 
A prestação de serviços públicos apresenta alguns prin-
cípios definidos em lei, sendo que, o também chamado  
princípio da adaptabilidade, que estabelece que a pres-
tação do serviço público deve sempre ser feita dentro de 
técnicas mais modernas, refere-se ao princípio da

(A) modicidade.

(B) cortesia.

(C) economicidade.

(D) atualidade.

(E) generalidade.
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23. Além dos elementos estruturantes e essenciais dos  
negócios jurídicos, o princípio da autonomia da vontade 
permite às partes introduzirem, facultativamente, elemen-
tos acidentais que, dessa forma, passam a integrá-lo de 
forma indissociável. No que se refere a esses elementos 
acidentais, é correto afirmar:

(A) invalidam os negócios jurídicos que lhes são subor-
dinados, as condições física ou juridicamente impos-
síveis, quando resolutivas.

(B) enquanto não se verificar a condição suspensiva  
inserida ao negócio jurídico, haverá para a parte 
apenas a expectativa de direito a que ele visa.

(C) se alguém dispuser de uma coisa sob condição sus-
pensiva, e, pendente esta, fizer quanto àquela novas 
disposições, estas valerão, mas, realizada a condi-
ção, se com ela forem incompatíveis, responderá a 
parte por perdas e danos.

(D) o termo inicial suspende o exercício e a aquisição 
do direito.

(E) o encargo imposto aos contratos onerosos não sus-
pende a aquisição nem o exercício do direito, salvo 
quando expressamente imposto, pelo disponente, 
como condição resolutiva.

24. Não basta alegar, é necessário provar. O Código Civil 
traz a determinação das provas, a indicação de seu valor 
jurídico e as condições de sua admissibilidade, o que di-
fere do estatuto processual civil que regulamenta o modo 
de sua constituição e de como produzi-la em juízo. Nesse 
sentido, em relação à lei substantiva civil, assinale a  
altermativa correta.

(A) A confissão é revogável e pode ser anulada se  
decorreu de erro de fato ou de coação.

(B) As declarações constantes de documentos assinados 
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários 
e a terceiros, mas as declarações meramente enun-
ciativas não eximem os interessados em sua veraci-
dade do ônus de prová-las.

(C) A prova não supre a ausência do título de crédito, 
ou do original, nos casos em que a lei ou as circuns-
tâncias condicionarem o exercício do direito à sua 
exibição.

(D) Não podem ser admitidos como testemunhas os me-
nores de dezoito anos, os cônjuges, os ascendentes, 
os descendentes e os colaterais, até o quarto grau 
de alguma das partes, por consanguinidade ou afi-
nidade.

(E) A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz  
suprirá a prova que se pretendia obter com o exame, 
não podendo a impugnar a parte que se recusou  
a realizá-la.

Direito Civil

21. Em relação ao disposto na Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro, é correto afirmar:

(A) se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publi-
cação de seu texto, destinada a correção de um ou de 
alguns artigos ou de seus parágrafos, o prazo de toda 
a lei começará a correr da nova publicação.

(B) as correções a texto de lei já em vigor consideram-se 
lei nova.

(C) salvo disposição em contrário, a lei revogada se 
restaura automaticamente por ter a lei revogadora 
perdido a vigência.

(D) a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou  
especiais a par das já existentes, revoga ou modifica 
totalmente a lei anterior.

(E) quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 
acordo com a analogia, os costumes, a doutrina e a 
jurisprudência.

22. O vigente Código Civil trouxe todo um capítulo destinado 
à proteção dos direitos da personalidade, com o fim de 
resguardar a dignidade humana, sua integridade física, 
intelectual e moral. Em relação a essa proteção legal, é 
correto afirmar:

(A) os direitos da personalidade são transmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 
limitação legal ou voluntária.

(B) em se tratando de morto, terá legitimação para exigir 
que cesse a ameaça ou a lesão a direito da perso-
nalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo 
de outras sanções da lei, o cônjuge sobrevivente,  
ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até  
o segundo grau.

(C) é válida, com objetivo científico ou altruístico, a dis-
posição gratuita ou onerosa do próprio corpo, no 
todo ou em parte, para depois da morte.

(D) salvo nas hipóteses de reconhecida notoriedade, 
o nome da pessoa não pode ser empregado por 
outrem em publicações ou representações que a 
exponham ao desprezo público, ainda quando não 
haja intenção difamatória.

(E) a proteção aos direitos da personalidade se aplica, 
no que couber, às pessoas jurídicas.
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27. Dentre os direitos reais de garantia previstos no Código 
Civil, encontra-se a hipoteca, que tem por objeto bens 
imóveis, ou ainda navios ou aviões que pertençam ao 
próprio devedor ou a terceiro, e que asseguram, prefe-
rencialmente, o credor hipotecário, no recebimento de 
seu crédito. Em relação à hipoteca, pode-se afirmar ser 
correto que

(A) as partes podem convencionar na escritura de cons-
tituição da hipoteca que o proprietário não poderá 
alienar imóvel hipotecado até que o crédito a que ele 
garante seja integralmente quitado.

(B) o dono do imóvel hipotecado não poderá constituir 
outra hipoteca sobre o mesmo bem, exceto se o fizer, 
mediante novo título, em favor do mesmo credor.

(C) o adquirente do imóvel hipotecado, desde que não 
se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas 
aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hi-
poteca, abandonando-lhes o imóvel.

(D) é lícito aos interessados fazer constar das escri-
turas o valor entre si ajustado dos imóveis hipote-
cados para os fins do crédito garantido, mas para 
efeito das arrematações, adjudicações e remições, 
será indispensável a avaliação.

(E) as partes podem constituir hipoteca, desde logo, 
para garantia de dívida futura ou condicionada, inde-
pendentemente do valor do crédito a ser futuramente 
garantido.

28. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é o con-
junto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que 
tem como objetivo a proteção integral da criança e do 
adolescente. Em relação a este direito especializado, é 
correto afirmar:

(A) considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a pessoa até doze anos 
de idade completos, e adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de idade, aplicando-se excep-
cionalmente o Estatuto às pessoas entre dezoito e 
vinte e um anos de idade incompletos.

(B) a permanência da criança e do adolescente em pro-
grama de acolhimento institucional não se prolon-
gará por mais de 24 (vinte e quatro meses), salvo 
nos casos de necessidade que atenda ao seu supe-
rior interesse.

(C) a criança e o adolescente enquanto em programa 
de acolhimento institucional ou familiar não poderão 
participar de programa de apadrinhamento.

(D) incumbe aos dirigentes de estabelecimentos de en-
sino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar os 
casos de maus-tratos envolvendo seus alunos ou 
reiteração de faltas injustificadas e de evasão es-
colar, esgotados os recursos escolares ou elevados 
níveis de repetência.

(E) a condenação criminal do pai ou da mãe por sentença 
irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a 
dois anos de prisão, implicará na destituição do poder 
familiar.

25. O direito das obrigações exerce enorme influência na 
vida econômica da sociedade e permite que a relação 
obrigacional seja transmitida quer em relação ao sujeito 
ativo, quer em relação ao sujeito passivo, sem que esse 
fato atinja a sua individualidade, persistindo o vínculo 
na sua identidade, apesar das alterações operadas. No 
campo da transmissão das obrigações, é correto afirmar:

(A) a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao 
devedor, senão quando a este notificada; mas por 
notificado se tem o devedor que, em escrito público 
ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

(B) o credor pode ceder qualquer crédito de que dispo-
nha, tendo por não escrito, no instrumento da obriga-
ção, cláusula ou condição que importe em proibição 
a esta cessão.

(C) ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, preva-
lece a que se completar por último em relação ao 
título do crédito cedido.

(D) é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, 
independentemente do consentimento expresso do 
credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo 
se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o 
credor o ignorava.

(E) o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu 
cargo o pagamento do crédito garantido; se o credor, 
notificado, não impugnar em trinta dias a transferência 
do débito, entender-se-á negado o assentimento.

26. O conceito de mandato pode ser encontrado no artigo 653 
do vigente Código Civil: “Opera-se o mandato quando  
alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, 
praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o 
instrumento do mandato”. Assim, através do mandato, uma 
pessoa, chamada mandatário, recebe poderes de outra, 
chamada mandante, para, em nome desta última, praticar 
atos ou administrar interesses. Diante deste enunciado, em 
relação ao mandato, pode-se afirmar corretamente:

(A) a outorga do mandato está sujeita à forma exigida 
por lei para o ato a ser praticado. Admite-se, porém, 
o mandato verbal ainda quando o ato deva ser cele-
brado por escrito.

(B) o mandato não admite aceitação tácita, devendo ser 
escrito para obrigar o mandante em relação aos atos 
praticados com aquele a quem o mandatário contratou.

(C) para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros 
quaisquer atos que exorbitem da administração  
ordinária, o mandato deve conferir poderes em  
termos gerais.

(D) o maior de dezesseis e menor de dezoito anos não 
emancipado pode ser mandatário, devendo aplicar 
toda sua diligência à execução do mandato, e a inde-
nizar qualquer prejuízo causado por culpa sua, salvo 
se for descendente do mandante, quando não terá 
lugar a indenização.

(E) sempre que o mandatário estipular negócios expres-
samente em nome do mandante, será este o único 
responsável; ficará, porém, o mandatário pessoal-
mente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda 
que o negócio seja de conta do mandante.
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31. A defesa do réu é compreendida como direito de resistên-
cia à pretensão do autor tendente à obtenção de tutela 
jurisdicional de rejeição do pedido autoral. Com relação à 
resistência do réu, assinale a alternativa correta.

(A) Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu in-
dicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida 
sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar 
com as despesas processuais e de indenizar o autor 
pelos prejuízos decorrentes da falta da indicação.

(B) Havendo alegação de incompetência relativa ou  
absoluta, a contestação deverá ser protocolada no 
foro em que tramita a causa.

(C) A incompetência relativa é arguida em preliminar de 
contestação e a incompetência absoluta por meio  
de exceção de incompetência, em autos apartados.

(D) Sendo acolhida a tese da incompetência, o processo 
será extinto.

(E) Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima 
ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o 
juiz facultará ao autor a desistência da ação.

32. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz 
põe fim à fase cognitiva do procedimento em primeira 
instância, bem como extingue a fase de cumprimento 
de sentença ou a execução. Com relação à sentença, é 
correto afirmar:

(A) o juiz não resolverá o mérito quando decidir, de ofício 
ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadên-
cia ou prescrição.

(B) haverá resolução de mérito quando o juiz reconhecer 
a existência de perempção, de litispendência ou de 
coisa julgada.

(C) no caso de paralisação do processo por mais de  
1 (um) ano por negligência das partes, antes de pro-
ferir a sentença, o juiz deverá determinar a intimação 
da parte, por intermédio de seu advogado, para dar 
andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias.

(D) oferecida a contestação, a extinção do processo por 
abandono da causa pelo autor depende de requeri-
mento do réu.

(E) haverá resolução do mérito quando o juiz homologar 
a desistência da ação.

Direito ProCessual Civil

29. João ingressa com ação ordinária em que pleiteia, na 
Justiça Comum, medicamentos não fornecidos pelo Sis-
tema Único de Saúde em face de determinado Municí-
pio paulista. Nesse caso, de acordo com o Código de  
Processo Civil,

(A) o Município terá o benefício do prazo em dobro para 
recorrer e em quádruplo para contestar.

(B) a intimação dos advogados públicos será feita pelo 
diário oficial.

(C) a contagem do prazo para manifestação do Municí-
pio terá início a partir da intimação pessoal do advo-
gado público, que poderá ser feita por carga, remes-
sa ou meio eletrônico.

(D) por se tratar de ação envolvendo o direito à saúde, 
o Município não gozará de prazo diferenciado para 
manifestação processual.

(E) o benefício do prazo em dobro aplica-se ainda quan-
do a lei estabelecer, de forma expressa, prazo pró-
prio para ente público.

30. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for 
protocolada; todavia, a propositura da ação só produz efei-
tos quanto ao réu depois que este for validamente citado. 
Acerca da suspensão do processo, é correto afirmar:

(A) o processo será suspenso pelo parto ou pela con-
cessão de adoção, quando a advogada responsável 
pelo processo constituir a única patrona da causa.

(B) o prazo de suspensão do processo por convenção 
das partes poderá ser superior a seis meses.

(C) a legislação não prevê a suspensão do processo 
quando o advogado responsável pelo processo cons-
tituir o único patrono da causa e tornar-se pai.

(D) durante a suspensão por convenção das partes é  
vedado praticar qualquer ato processual, sendo tam-
bém vedado ao juiz determinar a realização de atos 
urgentes a fim de evitar dano irreparável.

(E) a admissão de incidente de resolução de demandas 
repetitivas suspende o processo pelo prazo máximo 
de 6 (seis) meses.



10PEPB1701/015-ProcuradorMunicípio-Manhã

35. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública desempe-
nham importante papel na promoção do acesso à justiça 
com a previsão de procedimentos mais céleres e simpli-
ficados. Acerca da competência dos Juizados Especiais 
da Fazenda Pública, assinale a alternativa correta.

(A) É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública processar e julgar causas sobre bens imóveis 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios desde que 
o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-
-mínimos.

(B) No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

(C) As causas que tenham como objeto a impugnação 
de pena de demissão imposta a servidores públicos 
civis estão incluídas na competência dos Juizados 
Estaduais da Fazenda Pública.

(D) No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 
Fazenda Pública, a sua competência é relativa e 
pode ser modificada por meio de conexão ou con-
tinência.

(E) As demandas sobre direitos ou interesses difusos e 
coletivos de valor inferior a 60 (sessenta) salários-
-mínimos são de competência dos Juizados Espe-
ciais da Fazenda Pública.

36. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional 
destinada a proteger direito líquido e certo, não am-
parado por habeas corpus ou habeas data, quando o  
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for auto-
ridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuição do Poder Público. A respeito do Mandado 
de Segurança, assinale a alternativa correta.

(A) Cabe mandado de segurança contra os atos de  
gestão comercial praticados pelos administradores 
de empresas públicas, de sociedade de economia 
mista e de concessionárias de serviço público.

(B) A existência de recurso administrativo com efeito 
suspensivo impede o uso do mandado de segurança 
contra omissão de autoridade.

(C) Cabe mandado de segurança contra decisão judicial 
transitada em julgado.

(D) O mandado de segurança é cabível contra decisão 
judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

(E) Cabe mandado de segurança contra ato praticado 
em licitação promovida por sociedade de economia 
mista ou empresa pública.

33. Com relação ao reexame necessário, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produ-
zindo efeito senão depois de confirmada pelo tribu-
nal, a sentença proferida contra a União, os Estados, 
o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito público, ainda que 
estiver fundada em súmula de tribunal superior.

(B) Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produ-
zindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 
a sentença que julgar improcedentes os embargos à 
execução fiscal.

(C) Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produ-
zindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 
a sentença proferida contra a União, os Estados, o 
Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas au-
tarquias e fundações de direito público, mesmo que o 
entendimento da decisão seja coincidente com orien-
tação vinculante firmada no âmbito administrativo do 
próprio ente público, consolidada em manifestação, 
parecer ou súmula administrativa.

(D) Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produ-
zindo efeito senão depois de confirmada pelo tribu-
nal, a sentença proferida contra a União, os Estados, 
o Distrito Federal, os Municípios, não se aplicando 
às autarquias e fundações de direito público.

(E) Caso a sentença esteja sujeita ao reexame neces-
sário, não interposta a apelação no prazo legal, o 
juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, 
se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal 
avocá-los-á.

34. Acerca do cumprimento de sentença em face da Fazenda 
Pública, é correto afirmar:

(A) a Fazenda Pública será intimada na pessoa de 
seu representante judicial, por carga, remessa ou 
meio eletrônico, para, querendo, pagar o débito 
em 15 (quinze) dias, acrescido de custas.

(B) havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá 
apresentar o seu próprio demonstrativo discriminado 
e atualizado do crédito.

(C) aplica-se à Fazenda Pública a multa de 10 (dez) por 
cento em razão do não pagamento voluntário do  
débito no prazo legal.

(D) se a Fazenda Pública impugnar parcialmente a exe-
cução, a parte incontroversa não poderá ser objeto 
de imediato cumprimento.

(E) a Fazenda Pública pode apenas alegar que o exe-
quente, em excesso de execução, pleiteia quantia 
superior à resultante do título, não necessitando de-
clarar de imediato o valor que entende devido.
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39. Para os fins de aplicação da Lei no 13.146/2015 (Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência),  
considera-se:

(A) barreiras arquitetônicas: as existentes nas vias e nos 
espaços públicos e privados abertos ao público ou 
de uso coletivo.

(B) barreiras urbanísticas: as existentes nos edifícios  
públicos e privados.

(C) acompanhante: aquele que acompanha a pessoa 
com deficiência, desde que não desempenhe as  
funções de atendente pessoal.

(D) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos 
que impeçam ou prejudiquem a participação social 
da pessoa com deficiência em igualdade de condi-
ções e oportunidades com as demais pessoas.

(E) desenho industrial: produtos, equipamentos, dispo-
sitivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas 
e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e à participação da pessoa 
com deficiência, visando à sua autonomia, indepen-
dência, qualidade de vida e inclusão social.

40. Nos termos do Estatuto da Igualdade Racial (Lei  
no 12.288/2010), assinale a alternativa correta.

(A) Esta Lei se destina a garantir a todas as raças a 
efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa 
dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos 
e o combate à discriminação e às demais formas de  
intolerância social.

(B) Considera-se desigualdade de gênero e raça a assi-
metria existente no âmbito da sociedade que acen-
tua a distância social entre as mulheres de qualquer 
raça e os demais segmentos sociais.

(C) Consideram-se ações afirmativas os programas e 
medidas especiais adotados pelo Estado exclusiva-
mente para a correção das desigualdades sociais e 
raciais, para a promoção da igualdade étnica.

(D) O Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz 
político-jurídica a inclusão das vítimas de desigual-
dade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica 
e o fortalecimento da identidade afro-descendentes.

(E) A participação da população negra, em condição 
de igualdade de oportunidade, na vida econômica,  
social, política e cultural do País será promovida, prio-
ritariamente, dentre outros, por meio de adoção de 
medidas, programas e políticas de ação afirmativa.

Direitos Difusos e Coletivos

37. Quanto ao instrumento jurídico do Compromisso de Ajus-
tamento de Conduta, também conhecido como Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), assinale a alternativa 
correta.

(A) A legitimidade para tomar dos interessados compro-
misso de ajustamento de sua conduta às exigências 
legais, mediante combinações, com eficácia de títu-
lo executivo extrajudicial é exclusiva do Ministério 
Público.

(B) Todos os legitimados para a propositura da ação civil 
pública podem tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de conduta.

(C) Para que os Termos de Ajustamento de Conduta 
possam ter força executiva em caso de descumpri-
mento não é necessário a sua homologação judicial.

(D) As associações, empresas públicas e a sociedades 
de economia mista estão legitimadas a tomar o com-
promisso de ajustamento de conduta quando exer-
cem função típica da Administração Pública.

(E) O Termo de Ajustamento de Conduta somente pode 
ser retificado, aditado ou mesmo rescindido adminis-
trativamente, sendo descabido a forma contenciosa, 
através do Poder Judiciário.

38. A associação de pais da Escola Canarinho Verde propôs 
ação civil pública visando diminuição do valor das men-
salidades escolares, eis que os valores cobrados não  
estariam em consonância com a lei. A partir desses fatos, 
assinale a alternativa correta.

(A) Se a ação for julgada improcedente, decidindo-se 
pela legalidade da cobrança, outra associação legiti-
mada poderá propor nova ação coletiva com mesmo 
pedido e causa de pedir, pois não integrou a ação 
anterior.

(B) Se a ação for julgada improcedente com julgamento 
do mérito, tal fato não impede que o aluno, represen-
tado ou assistido por seu genitor, ingresse com ação 
individual formulando o mesmo pleito, desde que não 
tenha intervindo na ação coletiva como litisconsorte.

(C) Se a ação for julgada procedente, o aluno não poderá 
ingressar com ação individual formulando o mesmo 
pedido cumulado com pedido de diminuição do nú-
mero de alunos em sala de aula, devendo necessaria-
mente executar a ação coletiva.

(D) O aluno que tenha ingressado anteriormente com 
ação individual e mesmo sabendo da propositura da 
ação coletiva, não tenha optado pela suspensão da 
ação individual e esta acabe sendo julgada improce-
dente, poderá beneficiar-se da ação coletiva, se esta 
for julgada procedente, executando o julgado.

(E) A ação coletiva induz litispendência ou coisa julgada 
para as ações individuais que tenham sido propostas 
posteriormente, com a mesma finalidade.
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44. Acerca da responsabilidade tributária, conforme disciplinada 
pelo Código Tributário Nacional, é correto afirmar que

(A) o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos 
devidos pelo de cujus até a data da partilha ou da 
adjudicação.

(B) o inventariante é pessoalmente responsável pelos 
tributos devidos pelo espólio.

(C) o adquirente responde solidariamente com o alienante 
pelos tributos devidos pelo bem adquirido até a data da 
alienação.

(D) os mandatários, prepostos e empregados respondem 
pessoalmente pelos créditos tributários correspon-
dentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei.

(E) a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 
transformação ou incorporação de outra ou em outra é 
solidariamente responsável pelos tributos devidos até 
à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado  
fusionadas, transformadas ou incorporadas.

45. Assinale a alternativa que está em consonância com ma-
téria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal.

(A) Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos 
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, 
em documento ou livro exigido pela lei fiscal, não se 
tipifica crime material contra a ordem tributária, antes 
do lançamento definitivo do tributo.

(B) É inconstitucional a adoção, no cálculo do valor de 
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo 
própria de determinado imposto, ainda que não haja 
integral identidade entre uma base e outra.

(C) É constitucional a incidência do Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações 
de locação de bens móveis.

(D) Na entrada de mercadoria importada do exterior, é 
ilegítima a cobrança do ICMS por ocasião do desem-
baraço aduaneiro.

(E) O serviço de iluminação pública pode ser remune-
rado mediante taxa.

46. O requerimento da medida cautelar fiscal não depende 
da prévia constituição do crédito tributário no caso em 
que o devedor

(A) aliena bens ou direitos sem proceder à devida comu-
nicação ao órgão da Fazenda Pública competente, 
quando exigível em virtude de lei.

(B) sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar 
bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no 
prazo fixado.

(C) tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausen-
tar, visando a elidir o adimplemento da obrigação.

(D) possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que 
somados ultrapassem trinta por cento do seu patri-
mônio conhecido.

(E) contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a 
liquidez do seu patrimônio.

41. Consoante súmulas do STF, no que tange ao mandado 
de segurança, assinale a alternativa correta.

(A) A impetração do mandado de segurança coletivo por 
entidade de classe em favor dos associados inde-
pende da autorização destes.

(B) A entidade de classe não tem legitimação para o 
mandado de segurança quando a pretensão veicular 
interesse apenas de uma parte da respectiva cate-
goria.

(C) Pedido de reconsideração na via administrativa inter-
rompe o prazo para o mandado de segurança.

(D) Controvérsia sobre matéria de direito impede conces-
são de mandado de segurança.

(E) Ato praticado por autoridade, no exercício de compe-
tência delegada, não é passível de ser questionado 
por mandado de segurança ou medida judicial.

Direito tributário

42. Proferida decisão administrativa na data de 25 de junho 
de 2018, denegando a restituição de tributo, é certo que o 
contribuinte poderá promover a ação anulatória da referida 
decisão até a data de

(A) 31 de dezembro de 2023.

(B) 1o de julho de 2023.

(C) 26 de junho de 2023.

(D) 1o de janeiro de 2022.

(E) 25 de junho de 2020.

43. Assinale a assertiva correta no que se refere à moratória.

(A) Implica em causa de extinção do crédito tributário, que 
gera direito adquirido quando concedida em caráter 
pessoal.

(B) A lei concessiva de moratória não pode circunscre-
ver expressamente sua aplicabilidade a determinada 
região por obediência ao princípio da uniformidade 
geográfica da tributação.

(C) A lei concessiva de moratória não pode circunscre-
ver expressamente sua aplicabilidade a determi-
nada classe ou categoria de sujeitos passivos por 
obediência ao princípio da isonomia tributária.

(D) Somente abrange os créditos definitivamente cons-
tituídos à data da lei ou do despacho que a conce-
der, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela 
data por ato regularmente notificado ao sujeito pas-
sivo, salvo disposição de lei em contrário.

(E) A lei que autorize sua concessão em caráter indivi-
dual não poderá exigir garantias a serem fornecidas 
pelo beneficiado.
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Direito finanCeiro

50. Consiste na técnica orçamentária utilizada no Brasil, 
atual mente obrigatória para todas as unidades da federa-
ção, que está intimamente ligada ao sistema de planeja-
mento e aos objetivos que o governo pretende alcançar. 
Trata-se do tipo de orçamento denominado como

(A) clássico.

(B) programa.

(C) de desempenho.

(D) de finalidade.

(E) participativo.

51. A competência da União para emitir moeda é exercida 
exclusivamente

(A) pela Casa da Moeda.

(B) pelo Tesouro Nacional.

(C) pelo Banco Central.

(D) pela Caixa Econômica Federal.

(E) pelo Banco do Brasil.

52. Observado o disposto na Constituição Federal, para 
atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes 
de comoção interna, é admitida a abertura de crédito

(A) suplementar.

(B) especial.

(C) extraordinário.

(D) complementar.

(E) compulsório.

53. Considerando-se as disposições da Lei no 4.320/64, é 
r eceita corrente a proveniente de

(A) serviços.

(B) operações de crédito.

(C) amortização de empréstimos.

(D) alienação de bens.

(E) investimentos.

54. Ao teor do que dispõe a Lei no 4.320/64, o desdobrament o 
da despesa com pessoal, material, serviços, obras e 
o utros meios de que se serve a Administração Pública 
para consecução dos seus fins entende-se por

(A) unidades.

(B) elementos.

(C) partidas dobradas.

(D) cotas públicas.

(E) contingências.

47. Em sede de execução fiscal, o juiz, depois de ouvida a 
Fazenda Pública, cuja manifestação prévia será dispen-
sada no caso de cobranças judiciais em que o valor seja 
inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 
Fazenda, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição in-
tercorrente e decretá-la de imediato, se tiver transcorrido 
o prazo prescricional. A contagem do referido prazo tem 
por termo a quo a decisão que

(A) suspender o curso da execução, por não ter sido encon-
trado o devedor.

(B) ordenar o arquivamento dos autos, se decorrido o 
prazo máximo de 1 ano da suspensão da execução, 
não for localizado o devedor ou encontrados bens 
penhoráveis.

(C) suspender a execução, se decorridos 5 anos o devedor 
não for localizado.

(D) suspender a execução, se decorridos 5 anos não 
forem localizados bens do devedor.

(E) ordenar o arquivamento dos autos, se decorridos 5 
anos da suspensão da execução, não for localizado 
o devedor ou encontrados bens penhoráveis.

48. A atividade da Administração Pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prá-
tica de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 
aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de con-
cessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos indivi-
duais ou coletivos, autoriza a exação na modalidade de

(A) preço público.

(B) taxa.

(C) tarifa.

(D) imposto.

(E) contribuição social.

49. Com as ressalvas previstas no Código Tributário Nacional, 
a vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária, 
rege-se pelas disposições aplicáveis às normas jurídicas

(A) tributárias.

(B) em geral.

(C) financeiras.

(D) administrativas.

(E) orçamentárias.
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58. Os tributos municipais, como a contribuição de melhorias 
decorrentes de obras públicas, entre outros, por orien-
tação contida na Lei Orgânica do Município de Pereira 
Barreto deverão ser instituídos por meio de

(A) Lei Municipal.

(B) Decreto.

(C) Resolução.

(D) Portaria.

(E) Decreto Legislativo.

59. Conforme determinação da Lei Municipal no 845/1970,  
no que diz respeito à transferência do funcionário, assinale  
a alternativa correta.

(A) O funcionário pode ser transferido de uma carreira 
para outra de denominações diversas.

(B) O funcionário não pode ser transferido de um cargo 
isolado para outro da mesma natureza.

(C) A transferência não poderá ser feita de ofício, ainda 
que para atender os interesses da Administração.

(D) A transferência a pedido só poderá ser feita para 
vaga a ser provida por merecimento.

(E) O ato de transferência equivale à remoção e só  
poderá ser feito após o funcionário contar com mais 
de 02 (dois) anos de efetivo exercício.

60. Nos termos do que dispõe a Lei Municipal no 1.758/90, 
sobre a jornada de trabalho, é correto afirmar que

(A) a duração do trabalho normal não será superior  
ao padrão de trabalho de 8 (oito) horas diárias ou  
40 (quarenta) horas semanais.

(B) não serão permitidas a compensação e a diferen-
ciação de horários de trabalho.

(C) excepcionalmente, para certos cargos, será estabe-
lecido pela autoridade municipal, em razão de sua 
necessidade ou do interesse público, módulos espe-
ciais de trabalho, em turnos ininterruptos de reveza-
mento.

(D) poderá haver a jornada de 24 (vinte e quatro) horas 
de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso.

(E) em qualquer trabalho contínuo, que não exceda a 
jornada diária de 6 (seis) horas, é obrigatória a con-
cessão de pelo menos um intervalo para repouso 
ou alimentação, o qual será no mínimo, de 01 (uma) 
hora e, não poderá exceder a 80 (oitenta) minutos.

55. A Lei Complementar no 101/00 veda a assunção de obri-
gação, sem autorização orçamentária, com fornecedo-
res para pagamento a posteriori de bens e serviços e a 
equipara

(A) ao refinanciamento da dívida mobiliária.

(B) ao refinanciamento da dívida consolidada.

(C) à dívida fundada.

(D) à operação de crédito.

(E) à prestação de garantia.

56. Determina a Lei Orgânica do Município de Pereira Barre-
to que o Prefeito enviará à Câmara Municipal, nos prazos 
fixados na Constituição Federal e em Lei Complemen-
tar Federal, proposta do orçamento anual do Município 
para o exercício seguinte, bem como os projetos das leis 
de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Caso 
o Prefeito descumpra referida determinação, implicará a 
elaboração, pela Câmara, tomando por base a lei orça-
mentária em vigor, da competente

(A) Resolução Financeira.

(B) Resolução Orçamentária.

(C) Emenda Legislativa de Urgência.

(D) Lei Complementar Orçamentária Genérica.

(E) Lei de Meios.

57. Em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Pereira Barreto, a declaração de utilidade 
ou necessidade pública, ou de interesse social, para  
efeito de desapropriação ou de servidão administrativa,  
é um ato administrativo

(A) de competência concorrente entre o Prefeito e o  
Presidente da Câmara Municipal.

(B) de competência do Prefeito e deve ser expedido por 
meio de Decreto, numerado em ordem cronológica.

(C) que pode ser expedido por meio de portaria emitida 
pelo Prefeito, numerada em ordem cronológica.

(D) que pode ser expedido por resolução emitida pela 
Mesa Diretora da Câmara Municipal, numerada em 
ordem crescente.

(E) expedido pelo Prefeito, podendo ser delegado ao 
Presidente da Câmara Municipal.
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