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CADERNO DE PROVAS   M 
 

PROCURADOR JURÍDICO  
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

1. A duração máxima da prova será  
de 2h30 (duas horas e trinta minutos). 

2. Os candidatos poderão entregar o 
Caderno de Provas somente 1h00 (uma 
hora) após o início da mesma. 

3. Por motivos de segurança, o candidato 
não poderá levar consigo o Caderno de 
Provas. 

4. Ao término da prova, o Cartão de 
Respostas (gabarito) 
OBRIGATORIAMENTE deve ser 
devolvido para o fiscal responsável 
pela sala independente do horário.  

5. A prova contém 40 (quarenta) questões 
com 4 (quatro) alternativas de resposta 
cada. Leia atentamente cada questão e 
assinale no Cartão de Respostas 
(gabarito) a alternativa correta. 

6. Qualquer dúvida dirija-se somente a um 
dos fiscais de sua sala. 

7. O Cartão de Respostas (gabarito) 
deverá ser preenchido do campo 01 (um) 
ao 40 (quarenta).  

8. Verifique se os seus dados estão 
corretos no Cartão de Respostas 
(gabarito) e na Lista de Presença e 
assinar ambos. Os dados incorretos 
deverão ser corrigidos somente na Lista 

de Presença.   
 

 

9. Para marcar as RESPOSTAS no Cartão 
de Respostas (gabarito), utilize        
caneta esferográfica preferencialmente 
de tinta PRETA fabricada 
OBRIGATORIAMENTE em material 
transparente. Faça as marcações de 
acordo com o exemplo abaixo: 
 

 

FORMA CORRETA     
 


                                              
 
         

 
FORMA ERRADA 

 





 
 

 
     
    Marcas mal feitas não são lidas pelo 

sistema de correção automático, 
invalidando a questão. 

10. A marcação no CARTÃO DE 
RESPOSTAS (gabarito) é definitiva, 
não admitindo rasuras. Marque apenas 
uma resposta para cada questão. Duas 
ou mais marcações anularão a sua 
resposta. Não risque, não amasse, não 
dobre e não suje o Cartão de Respostas 
(gabarito). 
 

O GABARITO OFICIAL E A PROVA OBJETIVA ESTARÃO DISPONÍVEIS EM ATÉ 72H NO SITE: 

WWW.DEDALUSCONCURSOS.COM.BR (ÁREA DO CANDIDATO) 
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LÍNGUA PORTUGUESA                         10 (questões) 

 
Utilize o texto abaixo para responder as próximas nove 
questões: 
 

 
 
01. A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) é 
apelidada de Brexit, originada na língua inglesa e 
resultante da junção das palavras British (britânico) e 
exit (saída). Assinale a alternativa que transmite a ideia 
principal trabalhada pelo autor do texto: 
 
a) As dificuldades trazidas pelo Brexit. 
b) As alterações na economia trazidas pelo Brexit. 
c) O cansaço dos ingleses diante das discussões do 

Brexit. 
d) A importância das eleições parlamentares para o 

Brexit. 
 
02. Em relação às estruturas linguísticas do texto, 
assinale a alternativa correta: 
 

a) A expressão “Ou seja” (linha 6) está isolada por 
vírgula, pois é um termo deslocado na oração, 
sendo tal pontuação obrigatória. 

b) A palavra “convocar” (linha 11) possui como melhor 
significado “exigir que se cumpra algo”. 

c) A expressão “aprovar” (linha 17) poderia ser 
substituída por “aprovasse”, sem nenhuma outra 
alteração, mantendo-se a correção gramatical e o 
sentido da frase. 

d) O verbo “tem” (linha 22) está conjugado na terceira 
pessoa do singular, pois concorda com o seu 
sujeito “que” imediatamente anterior. 

 
03. As palavras em “... só existem dois (...)” (linha 4) 
classificam-se sintaticamente, na ordem em que 
aparecem, como: 
 
a) Adjunto adnominal – verbo intransitivo – sujeito 

simples. 
b) Adjunto adverbial – verbo transitivo direto – objeto 

direto. 
c) Adjunto adverbial – verbo intransitivo – sujeito 

simples. 
d) Sujeito simples – verbo transitivo direito – 

complemento nominal. 
 
04. Sobre a pontuação do texto, assinale a opção 
correta: 
 
a) A vírgula imediatamente após “Brexit” (linha 30) é 

obrigatória, pois deve isolar a conjunção 
coordenativa concessiva. 

b) Os dois travessões (linhas 11 e 12) poderiam ser 
substituídos corretamente por parênteses, sem 
alteração de sentido da frase. 

c) As vírgulas que isolam “como a montadora Nissan” 
(linha 33) são facultativas. 

d) Os dois pontos imediatamente após “delas” (linha 
14) são utilizados para introduzir um discurso 
direto. 

 
05. Acerca das relações textuais e da coesão, assinale 
a alternativa correta: 
 
a) O pronome reto “Eles” (linha 2) refere-se a 

“eleições” (linha 1). 
b) O numeral “dois” (linha 4) refere-se a 

“parlamentares” (linha 3). 
c) O pronome “suas” (linha 13) refere-se ao “Brexit” 

(linha 10). 
d) A expressão “desta” (linha 36) está corretamente 

utilizada, pois refere-se ao tempo presente em 
relação ao que fala. 

 
06. Em relação às funções das partículas “que” e “se”: 
 

I- A partícula “que” (linha 1) é um pronome 
relativo, refere-se ao termo “Brexit” (linha 1) e exerce a 
função sintática de sujeito da oração a que pertence. 

II- A partícula “que” (linha 7) é uma conjunção 
integrante, sem função sintática e introduz uma oração 
subordinada substantiva subjetiva. 
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III- A partícula “se” (linha 24) é uma partícula 
integrante do verbo pronominal “expressar”. 
 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item III está correto. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
07. Assinale a alternativa que apresenta uma oração 
retirada do texto que restringe o sentido da oração 
antecedente: 
 
a) “que escolherão o próximo primeiro ministro” (linha 

3). 
b) “mesmo que seja uma diferença de 1%” (linha 8). 
c) “que Boris Johnson partiu para o tudo ou nada” 

(linha 11). 
d) “para garantir a aprovação de suas propostas” 

(linha 13). 
 

08. Nesta frase “Conseguir governar é outra história” 
(linha 9), o elemento conectivo encontra-se omitido. 
Contudo, é possível interpretá-la e concluir 
corretamente que, relativamente ao período anterior, há 
uma relação de: 
 
a) Adversidade. 
b) Consequência. 
c) Conclusão. 
d) Explicação. 
 
9. Em “O resultado é que desde 2016 o país vive o 
dilema de estar metade dentro e metade fora da UE.” 
(linhas 21 e 22), a oração sublinhada classifica-se 
corretamente como: 
 
a) Substantiva objetiva direta. 
b) Substantiva predicativa. 
c) Adjetiva restritiva. 
d) Adverbial conclusiva. 
 
10. A coesão temporal é assegurada pela sequência 
dos enunciados de acordo com uma lógica temporal e 
pelo emprego adequado dos tempos verbais. Assim, 
assinale a alternativa que completa de forma coesa a 
lacuna da frase abaixo: 
 
“Quando a reunião acabou, o homem já _______ 
embora.” 
 
a) Tem ido. 
b) Tava indo. 
c) Foi. 
d) Fora. 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA                                         05 (questões) 

 
As questões de 11 e 12 dizem respeito ao trecho 
abaixo.  
Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
 
“Uma pessoa possui dois pedaços de madeira de 
mesma largura e espessura, com comprimentos iguais 
a 240 cm e 320 cm. Deseja-se utilizá-los para cortar 
prateleiras iguais, do maior comprimento possível e 
sem qualquer perda.” 

 
11. Determine o tamanho de cada prateleira que 
poderá ser obtida: 
 
a) 35 cm. 
b) 48 cm. 
c) 60 cm. 
d) 80 cm. 
 
12.  O número de prateleiras obtidas será: 
 
a) 4. 
b) 8. 
c) 3. 
d) 7. 
 
13. Considere o seguinte sistema de equações: 
 
2x + y = 7 
x² – xy = 6 
 
A alternativa que apresenta uma das soluções (x, y) do 
sistema exposto é: 
 
a) (3, 1). 
b) (2, 4). 
c) (5, 1). 
d) (3, 5). 
 
14. Um recipiente de base retangular possui volume 
igual a 36.10³ cm³ e altura igual a 60 cm. É correto 
afirmar que as medidas da base são: 
 
a) 25 cm x 40 cm. 
b) 12 cm x 35 cm. 
c) 20 cm x 30 cm. 
d) 22 cm x 38 cm. 
 
15. Um jovem, utilizando uma régua, mediu a altura de 
um prédio registrado em uma fotografia, obtendo o 
resultado de 9 cm. Sabendo que a proporção utilizada 
no registro da foto é 1: 800, obtenha a altura real do 
prédio e assinale a alternativa correta: 
Dado: 1 m = 100 cm. 
 
a) 85 m. 
b) 72 m. 
c) 120 m. 
d) 90 m. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                   05 (questões) 

 
16. Nova onda de haitianos chega ao Brasil pela 
Guiana e engrossa êxodo de estrangeiros em Roraima. 
 
Sobre o fato mencionado acima e utilizando seus 
conhecimentos sobre o assunto, analise: 
 
 I- Até novembro de 2019, mais de 13 mil 
imigrantes vindos do Haiti entraram no país pela 
fronteira da Guiana, em Bonfim (RR) - foram 993 em 
2018; mesma rota trouxe 31 mil cubanos desde 2018. 
Estado também é porta de entrada do êxodo 
venezuelano ao Brasil; 
 II- A operação Acolhida, criada para atender os 
refugiados comunicou que já atendeu no ano de 1 
milhão de refugiados no ano de 2019. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Ambos os itens estão corretos. 
d) Ambos os itens estão incorretos. 
 
17. Foram presidentes do período de ditadura militar no 
Brasil (1964-1985): 
 
 I- Humberto Castello Branco; 
 II- Carlos Luz; 
 III- Washington Luís. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
 
18. Complete a lacuna corretamente: 
 
O presidente Jair Bolsonaro ironizou no dia 16 de 
dezembro de 2019, a ____________________, 
dizendo que seus apoiadores merecem receber R$ 40 
mil cada um, por atuarem como "robôs" na internet. Em 
depoimento recente à CPI, a deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP), ex-líder do governo no 
Congresso, afirmou que cada publicação automatizada 
custa R$ 20 mil. 
(Fonte adaptada: https://oglobo.globo.com  >acesso em 16 de 
dezembro de 2019) 

 
a) Comissão Parlamentar (CPI) das Redes Sociais. 
b) Comissão Parlamentar (CPI) dos Apoiadores do 

Jair. 
c) Comissão Parlamentar (CPI) das Notícias de 

Internet. 
d) Comissão Parlamentar (CPI) das Fake News. 
 
19. Zozibini Tunzi venceu no dia 08 de dezembro de 
2019, o Miss Universo, em evento realizado em Atlanta, 
nos Estados Unidos, com 88 candidatas. Ao receber a 

coroa, fez declarações contra o preconceito, o racismo 
e o machismo. 
“É uma honra absoluta representar, como negra e 
africana, a inclusão e a diversidade”. 
O segundo lugar ficou com Madison Anderson, de 
Porto Rico, e o terceiro foi para a mexicana Sofía 
Aragón. 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 10 de dezembro de 
2019) 

 
Zozibini Tunzi foi eleita Miss Universo, pelo seguinte 
país: 
 
a) Sudão. 
b) África do Sul. 
c) Nigéria. 
d) Angola. 
 
20. Complete a lacuna corretamente: 
 
A ___________ fez um minuto de silêncio nesta 
segunda-feira (16 de dezembro de 2019) em 
homenagem às vítimas da erupção vulcânica da Ilha 
Branca, uma semana após o desastre que deixou 16 
mortos. A busca por corpos continua. 
Em todo o arquipélago, os moradores respeitaram um 
minuto de recolhimento às 14h11 (22h11 de domingo 
no horário de Brasília), hora em que a erupção 
começou, de acordo com a France Presse. 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 16 de dezembro de 
2019) 

 
a) Itália. 
b) Coreia do Norte. 
c) Nova Zelândia. 
d) Irlanda.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS        20 (questões) 

 
21. Nas palavras de Maria Sylvia Zanella di Pietro, 
“embora o vocábulo poder dê a impressão de que se 
trata de faculdade da Administração, na realidade trata-
se de poder-dever”. Sobre os poderes da 
Administração Pública, assinale a alternativa correta: 
 
a) Em relação ao poder disciplinar, pode-se falar em 

discricionariedade propriamente dita, uma vez que 
os Estatutos funcionais não estabelecem regras 
rígidas como as que se impõem na esfera criminal, 
de forma que a Administração tenha liberdade de 
escolha entre punir ou não. 

b) A organização hierárquica corresponde a uma 
atribuição exclusiva do Poder Executivo, diante do 
artigo 61, § 1º, II, da Constituição, segundo o qual 
se incluem na iniciativa do Presidente da República 
as leis que disponham sobre organização 
administrativa. 

c) Pelo atributo da imperatividade do poder de polícia, 
a Administração compele materialmente o 
administrado, usando meios diretos de coação; por 
exemplo, ela dissolve uma reunião, apreende 
mercadorias e interdita uma fábrica. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/marketing/67
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/marketing/67
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d) Sob um aspecto jurídico, a hierarquia corresponde 
a um ordenamento hierárquico definido por lei e 
que implica diversidade de funções atribuídas a 
cada órgão. 

 
22. Quanto às espécies, os atos administrativos podem 
ser divididos, entre outros, em autorização, licença, 
admissão e permissão. É correto afirmar que o ato que 
concede o porte de arma, previsto na Lei das 
Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688, de 
03/10/41), é uma: 
 
a) Autorização. 
b) Licença. 
c) Admissão. 
d) Permissão. 
 
23. De todas as entidades da Administração Indireta, a 
fundação é, sem dúvida alguma, a que tem provocado 
maiores divergências doutrinárias. No entanto, Maria 
Sylvia Zanella di Pietro defende como característica 
exclusiva e inerente das fundações públicas: 
 
a) O princípio da especialização, que as impede de 

exercer atividades diversas daquelas para as quais 
foram instituídas. 

b) A dotação patrimonial, que pode ser inteiramente 
do Poder Público ou semipública e semiprivada. 

c) O regime semelhante ao das concessionárias de 
serviços públicos (art. 175 da CF), quanto aos 
deveres perante os particulares. 

d) O controle acionário exercido por empresa pública 
ou por sociedade de economia mista. 

 
24. Acerca dos serviços públicos, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
 I. A noção de serviço público em sentido amplo 
não permaneceu estática no tempo; houve uma 
ampliação na sua abrangência, para incluir atividades 
de natureza comercial, industrial e social; 
 II. Considera-se serviço adequado o que 
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas; 
 III. Serviços uti singuli são aqueles que têm por 
finalidade a satisfação individual e direta das 
necessidades dos cidadãos, não entrando nessa 
categoria os serviços comerciais e industriais do 
Estado (energia elétrica, luz, gás, transportes), nem os 
serviços sociais (ensino, saúde, assistência e 
previdência social). 
 
a) Apenas II está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 
25. A competência do Senado, prevista na Constituição 
Federal, para fixar, por proposta do Presidente da 
República, limites globais para o montante da dívida 

consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, é uma hipótese de controle: 
a) Interno, do tipo financeiro. 
b) Externo, do tipo político. 
c) Externo, do tipo financeiro. 
d) Externo, do tipo legal. 
 
26. Sobre a teoria dos atos que importem improbidade 
administrativa, assinale a alternativa correta: 
 
a) A legalidade em sentido amplo abrange a 

moralidade, a probidade e todos os demais 
princípios e valores consagrados pelo ordenamento 
jurídico; como infração, a improbidade é mais 
ampla do que a imoralidade. 

b) A Constituição de 1988 inovou ao introduzir o ato 
de improbidade no capítulo da Administração 
Pública; antes disso, não existia no direito positivo 
brasileiro legislação prevendo sanções para os 
atos que importassem prejuízo para a Fazenda 
Pública e locupletamento ilícito para o indiciado. 

c) O ato de improbidade, em si, constitui crime, de 
modo que as sanções indicadas no artigo 37, § 4º, 
da Constituição, têm a natureza de sanções 
penais. 

d) O fato de estar prevista a perda da função pública 
entre as sanções cabíveis em caso de improbidade 
administrativa é suficiente para concluir que se 
trata de sanção administrativa para punir um ilícito 
puramente administrativo, apurável em processo 
administrativo. 

 
27. É correto afirmar que a Constituição, quanto ao 
modo de elaboração, pode ser classificada como: 
 
a) Escrita, compendiada em documento único e 

solene, que sistematiza a estrutura fundamental do 
Estado e da sociedade, tal como a Constituição 
brasileira. 

b) Promulgada, exteriorizada com a participação dos 
cidadãos, visto que as normas constitucionais são 
estatuídas pela deliberação majoritária dos agentes 
do poder constituinte, tal como a Constituição 
brasileira. 

c) Dogmática, que é o produto de elaboração por 
órgão constituinte, que consubstancia os valores 
predominantes em determinado momento histórico, 
tal como a Constituição brasileira. 

d) Social, proveniente de evolução dos fatos 
sociopolíticos, que demonstra a experiência de um 
povo no tempo, tal como a Constituição inglesa. 

 
28. No tocante ao exercício do poder constituinte, caso 
haja um plebiscito ou referendo com a promulgação ou 
outorga da Carta Constitucional, estar-se-á diante do: 
 
a) Exercício misto do poder constituinte, no qual há a 

elaboração e/ou reforma combinada da 
Constituição. 

b) Exercício indireto do poder constituinte, no qual há 
a elaboração e/ou reforma representativa da 
Constituição. 
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c) Exercício direto do poder constituinte, há a 
elaboração e/ou reforma popular da Constituição 
pelo povo. 

d) Exercício preparatório do poder constituinte, em 
que há a decisão constituinte. 

 
29. A classificação da inconstitucionalidade quanto à 
origem do vício divide-a em material e formal. Assinale 
a alternativa que constitui exemplo de 
inconstitucionalidade formal: 
 
a) O objeto da norma infraconstitucional consiste em 

finalidade diversa da prevista na norma 
constitucional. 

b) O objeto da norma infraconstitucional corresponde 
à finalidade prevista na norma constitucional, 
porém de modo desproporcional. 

c) Um projeto de lei, malgrado a iniciativa reservada 
ao Presidente da República tenha sido usurpada 
por outrem, recebe a sanção presidencial. 

d) Há conduta omissiva ou negativa do Estado, no 
campo da atuação legalmente positivada, de modo 
a aplicar-se a teoria do “absolute 
Verfassungswidrigkeit”. 

 
30. O mandado de segurança individual é direcionado à 
tutela do direito individual sobre o qual versa o art. 5º, 
inc. LXIX, da CRFB. Sobre o mandado de segurança, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) É admissível o “writ of mandamus” quando há 

recurso administrativo em curso com efeito 
suspensivo. 

b) Sob o aspecto processual, o mandado de 
segurança é sistematizado como ação cível, pela 
qual pretensão individual, singular ou plúrima, pode 
ser deduzida em juízo ou tribunal, submetida a 
procedimento especial de jurisdição contenciosa. 

c) A liquidez e a certeza do direito é traduzida pela 
admissibilidade de dilação probatória no mandado 
de segurança, sendo evidente que a prova 
documental deve ser pré-constituída. 

d) O ato coator é representado apenas como ato 
puramente administrativo, imputado a autoridade 
pública ou agente delegado, eivado de ilegalidade 
ou abuso de poder. 

 
31. Acerca da intervenção federal, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
 I. O caráter excepcional designa que a 
intervenção federal é sujeita ao intervalo de tempo 
necessário para afastar as causas que possam 
perturbar o equilíbrio federativo, já que o procedimento 
interventivo cessa assim que os seus motivos 
determinantes tenham desaparecido. 
 II. Não se confunde a intervenção federal com 
o emprego das Forças Armadas no território nacional 
para os objetivos do art. 142 da CRFB; neste, há a 
assunção do controle político-administrativo do Estado 
ou do Distrito Federal pela União. 

 III. A intervenção federal pode alcançar todos 
os órgãos administrativos, legislativos e judiciais, no 
âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
localizados em Território Federal, uma vez satisfeitos 
os pressupostos materiais e os requisitos formais da 
sua decretação. 
 
a) Apenas II está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 
32. Existe a predeterminação em lei do órgão de 
execução do Ministério Público para oficiar em certo 
processo, que é inafastável por ato discricionário 
imputado ao Procurador-Geral, nos termos dos arts. 5º, 
inc. LIII, 127, § 2º, e 128, § 5º, inc. I, b, todos da CRFB. 
Tal preceito caracteriza-se como um princípio 
institucional, sendo corretamente denominado de 
princípio da (o): 
 
a) Unidade. 
b) Indivisibilidade. 
c) Promotor natural. 
d) Independência Funcional. 
 
33. A Constituição Federal estabelece a regra de que 
uma lei tributária só deve ser aplicada aos fatos 
posteriores ao início de sua vigência, atendendo-se ao 
princípio da irretroatividade. É correto afirmar que tal 
regramento: 
 
a) Não possui exceção, uma vez que os fatos 

geradores pendentes são considerados terminados 
quando do último ato, momento em que se aplica a 
lei de forma não retroativa. 

b) Contém exceções no art. 106 do CTN, que dispõe 
que aplica-se a lei retroativamente: (I) no caso de 
nova interpretação da mesma lei e (II) no caso de 
lei mais benéfica. 

c) É concebido pelo Supremo Tribunal Federal pelo 
ângulo da definição legal do aspecto temporal da 
hipótese de incidência, e não pela ótica do fato 
econômico tributado. 

d) Aplica-se também à lei nova que cuida de 
formalidades ou aspectos formais, inábil a 
modificar, instituir ou extinguir direitos, afastando-
se o caput do art. 144 do CTN, conforme o § 1.º 
deste mesmo artigo. 

 
34. O ISS (ou ISSQN) está previsto no art. 156, III, da 
CF e na LC n.º 116/2003 (alterada pela Lei 
Complementar n.º 157/2016), os quais dispõem ser o 
Município o sujeito ativo competente para a instituição 
do imposto. Sobre o referido imposto, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) Não são considerados contribuintes os que 

prestem serviços em relação de emprego, os 
trabalhadores avulsos e os diretores e membros de 
Conselhos Consultivo ou Fiscal de Sociedades. 
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b) O fato gerador do ISS ocorre ainda que o serviço 
seja gratuito, desde que incluído na lista anexa à 
LC nº 116/2003. 

c) Desde a vigência da LC nº 116/03, os Municípios já 
podem cobrar o ISS dos prestadores de serviços, 
independentemente de qualquer outra providência, 
sendo-lhes, porém, proibido criar novas hipóteses 
de incidência relativas a serviços não previstos na 
norma complementar. 

d) Nos casos em que envolva o fornecimento de 
mercadorias, o legislador optou pela teoria da 
preponderância da mercadoria em relação ao 
serviço; ou seja, trata-se de casos inseridos na 
competência estadual. 

 
35. A instituição de assistência social “Sonho de 
Criança” é locadora de imóvel de sua propriedade e 
realiza vendas de fonogramas musicais para angariar 
recursos para sua manutenção. Em relação a sua 
tributação, é correto afirmar que: 
 
a) Para que a instituição “Sonho de Criança” tenha 

imunidade tributária, é preciso que não tenha fins 
lucrativos, embora possa obter ingresso financeiro 
líquido positivo. 

b) De acordo com o art. 150, IV, c, CF, há imunidade 
tributária relativamente a impostos, taxas e 
contribuições social-previdenciárias para a referida 
entidade, desde que atendidos os requisitos da lei. 

c) O Supremo Tribunal Federal decidiu pela 
incidência do ICMS nas vendas realizadas por 
entidades beneficentes, uma vez que trata-se de 
ônus repassado ao consumidor de fato; contudo, 
as vendas realizadas pela “Sonho de Criança” 
enquadram-se no caso de imunidade cultural. 

d) O imóvel da “Sonho de Criança”, em regra, é imune 
ao IPTU; perde a imunidade, contudo, caso seja 
alugado a terceiros não beneficiados com a mesma 
não incidência qualificada. 

 
36. A Constituição Federal acolheu o princípio do juiz 
natural (art. 5º, LIII), proibindo a criação dos tribunais 
ou juízos de exceção (art. 5º, XXXVII), como forma de 
defesa ao princípio processual da (o): 
 
a) Inafastabilidade do controle jurisdicional. 
b) Contraditório e ampla defesa. 
c) Isonomia. 
d) Imparcialidade do juiz. 
 

37. O Código de Processo Civil utilizou a divisão 
tripartida de critérios para a classificação de 
competência. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta: 
 

a) O recurso contra as decisões proferidas nas ações 
previdenciárias deve ser julgado pelo tribunal 
estadual, e não pelo federal, quando a sentença 
tenha sido prolatada pelo juiz estadual. 

b) Compete à Justiça Estadual, no caso concreto, 
decidir sobre a existência de interesse jurídico que 
justifique a presença, no processo, da União, suas 
autarquias ou empresas públicas. 

c) A regra de competência absoluta insculpida no 
atual art. 47, CPC, não tem incidência quando o 
pedido de reintegração de posse é deduzido como 
mero efeito ou extensão do pedido principal de 
resolução do compromisso de compra e venda. 

d) Se o pedido de indenização estiver fundado no 
Código de Defesa do Consumidor, a competência 
passa a ser do foro do lugar do ato ou fato, nos 
termos do CDC, art. 101, I. 

 

38. Conforme determina o art. 242, § 2º, CPC, a 
citação do locador de imóvel, quando ele se ausentar 
do Brasil sem ter deixado procurador com poderes 
especiais para receber a citação, se dará: 
 

a) Em qualquer local e ocasião em que for 
encontrado. 

b) Na pessoa do administrador do imóvel encarregado 
de receber os alugueres. 

c) De forma indireta, por meio de carga rogatória. 
d) De forma indireta por hora certa, desde que se 

tenha fundada suspeita de que ele esteja 
ocultando-se para não ser citado. 

 

39. Sobre o instituto do litisconsórcio, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

 I. A vítima de um acidente de trânsito que 
ajuíza ação em face da pessoa que dirigia o veículo e 
da que aparenta ser a proprietária está formando um 
litisconsórcio simples; 
 II. Excepcionalmente, o litisconsórcio unitário 
poderá ser facultativo, se a relação jurídica una e 
incindível, apesar de ter vários titulares, puder ser 
postulada ou defendida em juízo por apenas um; 
 III. Não há litisconsórcio por conexidade se 
nenhum dos elementos objetivos concretos for comum, 
sendo irrelevante a coincidência entre os fundamentos 
jurídico-materiais do pedido, a natureza jurídica do 
provimento ou a do bem pretendido. 
 

a) Apenas II está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 

40. Os requisitos da petição inicial estão enumerados 
no CPC, arts. 319 e 320. Em relação a eles, é correto 
afirmar que: 
 

a) Se houver erro na indicação do juízo e a demanda 
for proposta perante juízo incompetente, deverá a 
inicial ser indeferida. 

b) Não se admite a propositura de demandas em face 
de réus desconhecidos ou incertos. 

c) Quando houver um número muito grande de 
autores, a jurisprudência tem admitido que os 
nomes e qualificações de todos constem de uma 
lista anexa. 

d) A teoria da substanciação defende que basta ao 
autor narrar a violação de seu direito, 
independentemente da descrição dos fatos em que 
ele está fundado. 

 


