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Concurso Público 

SÃO JOSÉ DO OURO/RS 
 

Procurador Jurídico 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato 
da entrega do material na mesa do fiscal. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 
EUA abre nova cota para brasileiros solicitarem o visto de 

residência permanente 
 
 Entre julho e setembro deste ano, o processo para 
as pessoas solicitarem o visto americano de residência 
permanente (EB-2) aguardando o desfecho do caso nos 
Estados Unidos estava suspenso, uma vez que a cota de 
40 mil vistos anuais havia sido atingida. No entanto, desde 
o mês de outubro essa cota voltou a abrir, ou seja, 
brasileiros que já estão nos Estados Unidos podem 
aproveitar a oportunidade para solicitar o Green Card. De 
acordo com o advogado Vinícius Bicalho, [...] qualquer 
pessoa, do mundo inteiro, pode requerer o visto _____ 
qualquer momento. No entanto, existem duas formas do 
processo caminhar: de modo consular, em que o cidadão 
aguarda a solução do caso ainda no seu país de origem, 
ou por ajustes de status, quando o pedido é feito por 
alguém que já esteja nos EUA e deseja trocar o visto de 
turista para o de imigrante. 
  “Mensalmente a imigração americana informa a 
disponibilidade das pessoas solicitarem o ajuste de status 
no país. Devido _____ grande demanda, a cota estava 
fechada desde julho de 2019 e voltou a abrir em outubro 
[...]. A mudança de status não serve só para quem mora 
nos Estados Unidos, mas também para qualquer pessoa 
que esteja no país há mais de 90 dias”, explica. “Como o 
Visa Bulletin é uma publicação mensal, o cenário pode 
sofrer alterações sem avisos prévios, por isso é 
importante que os brasileiros fiquem atentos, já que a 
procura pela mudança de status é sempre bem alta!”. 
  Também chamado de “visto para trabalhadores com 
habilidades excepcionais”, o EB-2 é voltado para 
profissionais qualificados e reconhecidos nas suas áreas 
de atuação e garante automaticamente ao beneficiário, ao 
cônjuge e aos dependentes o cartão de Residência 
Permanente nos Estados Unidos (Green Card). “O EB-2 é 
parte de um projeto dos Estados Unidos para atrair 
grandes mentes e representa uma certa mudança no perfil 
dos imigrantes. Durante muito tempo, quem se mudava 
para o país era aquela pessoa que queria crescer na vida. 
Agora, é o profissional de alto nível, já consolidado no 
Brasil e que quer expandir a carreira nos EUA”, finaliza 
Bicalho. 

https://www.correiodopovo.com.br... - adaptado. 
 

1) Em relação ao uso ou não da crase, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) a - à 
b) à - a 
c) à - à 
d) a - a 
 

2) Em relação ao texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(---) A mudança de visto de turista para imigrante nos EUA 

serve para qualquer pessoa que já esteja no país há 
menos de três meses. 

(---) Profissionais de alto nível, com uma carreira estável 
no Brasil, também mudam-se para os EUA, a fim de 
expandir-se profissionalmente. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

3) Em relação ao emprego do gênero dos substantivos, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) O substantivo turista é comum de dois gêneros: o 

turista / a turista. 
b) O substantivo cônjuge é comum de dois gêneros: o 

cônjuge / a cônjuge. 
c) O substantivo imigrante é comum de dois gêneros: o 

imigrante / a imigrante. 
d) O substantivo profissional é comum de dois gêneros: o 

profissional / a profissional. 
 

4) A respeito das regras de concordância verbal, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. Estados Unidos exige visto para a permanência no país. 
II. Os Estados Unidos exigem visto para a permanência no 

país. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

5) De acordo com as regras de acentuação, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A palavra “vírus” e a palavra “véus” recebem acento 

gráfico devido à mesma regra de acentuação.  
II. O plural “hífens” da palavra “hífen” é acentuado 

graficamente assim como seu singular. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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6) Em relação às vozes verbais, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Voz ativa. 
(2) Voz Passiva. 
(3) Voz Reflexiva. 
 
(---) Os exercícios foram resolvidos pelos alunos. 
(---) A menina mirou-se no espelho. 
(---) Os alunos resolveram os exercícios. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 2 - 1 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 2 - 1. 
 

7) De acordo com colocação pronominal, marcar C para 
as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Computar-se-á, na contagem de tempo de serviço, o 

período de prestação do serviço militar. 
(---) Se tratando de férias coletivas, deverá haver acordo 

coletivo entre empregador e sindicato representativo.  
(---) Não se compreendem nessa definição os sorteios 

autorizados na legislação especial. 
 
a) C - E - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
 

8) Em relação ao uso dos porquês, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Pense nas coisas por que tanto lutamos. 
(---) Não vieram à reunião por quê? 
(---) Vamos descobrir o porquê de tanta polêmica. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - E. 
 

9) Assinalar a alternativa que apresenta palavra no grau 
aumentativo: 
 
a) Bandeirola. 
b) Ricaço. 
c) Frangote. 
d) Película. 
 

10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Escolhemos __________ hora e momento para 
realizarmos ___________ trabalhos. 
 
a) boa - importante 
b) boas - importante 
c) boa - importantes 
d) boas - importantes 
 

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

11) Sobre o Excel 2010, em relação às funções 
financeiras, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) A função DESC retorna a taxa de desconto de um 

título. 
b) A função BD retorna a depreciação de um ativo para 

um período especificado, usando o método de balanço 
de declínio fixo. 

c) A função EFETIVA retorna a taxa de juros anual efetiva. 
d) A função TAXA retorna a taxa de juros por período de 

uma mensalidade. 
 

12) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O _________ corresponde aos componentes físicos do 
computador, ou seja, são as peças e aparatos eletrônicos 
que, ao se conectarem, fazem o equipamento funcionar. 
 
a) firewall 
b) hardware 
c) software 
d) spyware 
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13) Em relação às possibilidades de utilização do 
PowerPoint 2010, analisar os itens abaixo: 
 
I. Criar apresentações do zero ou usar um modelo. 
II. Simplificar a entrada de dados com a função 

AutoPreenchimento. 
III. Adicionar texto, imagens, arte e vídeos. 
IV. Adicionar transições, animações e movimentos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

14) Sobre o sistema operacional Windows 10, em relação 
ao menu Iniciar, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É possível fixar aplicativos no menu Iniciar. 
(---) Não é possível redimensionar o bloco de um 

aplicativo fixado no menu Iniciar. 
 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

15) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
em relação à segurança de computadores, para manter 
seu computador seguro, é importante: 
 
a) Manter os programas instalados com as versões mais 

antigas. 
b) Usar apenas programas clandestinos. 
c) Usar mecanismos de proteção. 
d) Ser descuidado ao instalar aplicativos desenvolvidos 

por terceiros. 
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

  
Conhecimentos Gerais 

  
16) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O pré-sal encontrado no Brasil é uma grande reserva de 
__________ e de gás natural descoberta em águas 
profundas, a mais de sete mil metros abaixo do nível do 
mar, sob uma extensa camada de sal que atinge até dois 
mil metros de espessura, o que dificulta sua exploração. 
Localiza-se em uma área de três bacias sedimentares: 
Bacia de Santos, Bacia de Campos e Bacia do Espírito 
Santo. 
 
a) gasolina 
b) carvão 
c) petróleo 
d) nióbio 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  

Direito Constitucional 
  
17) Segundo a Constituição Federal, os Ministros do 
Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 
 
I. Um terço pelo Presidente da República, com aprovação 

do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre 
auditores e membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, 
segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 

II. Dois terços pelo Congresso Nacional. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

18) De acordo com LENZA, a respeito de Poder 
Constituinte, analisar a sentença abaixo: 
 
O poder constituinte pode ser conceituado como o poder 
de elaborar (e neste caso será originário) ou atualizar uma 
Constituição, mediante supressão, modificação ou 
acréscimo de normas constitucionais (1ª parte). A 
titularidade do poder constituinte, como aponta a doutrina 
moderna, pertence ao Senado Federal (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

19) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A ordem social tem como base o _____________, e como 
__________ o bem-estar e a justiça sociais.  
 
a) fundamento do trabalho - princípio 
b) primado do trabalho - objetivo 
c) princípio do trabalho - fundamento 
d) Estado Democrático de Direito - princípio 
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20) De acordo com a Lei Orgânica Municipal, são tributos 
de competência municipal, entre outros: 
 
I. Impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. 
II. Impostos sobre transmissão “intervivos”, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
inclusive os de garantia, bem como sessão de direitos à 
sua aquisição. 

III. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou 
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou gastos à sua disposição. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Direito Administrativo 
  
21) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
É característica marcante do direito público a 
__________________, tendo em conta a prevalência do 
________________ sobre os interesses privados.  
 
a) igualdade jurídica - conceito de órgão público 
b) abrangência dos órgãos da Administração - contrato de 

gestão 
c) desigualdade nas relações jurídicas - interesse público 
d) imunidade tributária - contrato de rateio 
 

22) Sobre as classificações dos atos administrativos, 
analisar a sentença abaixo: 
 
A validade diz respeito à conformidade do ato com a lei, 
vale dizer, para o ato ser válido, os seus elementos devem 
estar de acordo com as exigências de legalidade e 
legitimidade (1ª parte). Ato perfeito é aquele que está 
pronto, porém ainda não concluiu seu ciclo, nem suas 
etapas de formação (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

23) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Em verdade, a expressão _________________ é 
equivocada, porque pode dar a ideia de que, uma vez 
concluído o julgamento, a administração está obrigada a 
adjudicar; isto não ocorre, porque a ______________ 
pode ocorrer em qualquer fase da licitação. 
 
a) extinção do contrato - anulação 
b) justo motivo - contratação imediata  
c) adjudicação compulsória - revogação motivada  
d) concorrências públicas - extinção do contrato 
 

24) Com base na Lei nº 8.666/1993, assinalar a alternativa 
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento licitatório será de __________ dias 
em caso de tomada de preços, quando a licitação for do 
tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço” é de _____ dias 
úteis para a modalidade de licitação tipo convite. 
 
a) quarenta e cinco - cinco  
b) trinta - cinco  
c) quarenta e cinco - oito  
d) trinta - oito  
 

25) De acordo com a Lei Municipal nº 1.601/2002 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, o 
servidor terá direito a repouso remunerado, em um dia de 
cada semana, preferencialmente aos domingos, bem 
como nos dias feriados civis e religiosos. Sobre o repouso 
semanal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Na hipótese de servidores com remuneração por 

produção, peça ou tarefa, o valor do repouso 
corresponderá ao total da produção da semana, 
dividido pelos dias úteis do respectivo mês. 

b) Consideram-se já remunerados os dias de repouso 
semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo 
vencimento remunere vinte ou dez dias, 
respectivamente. 

c) Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver 
faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante a 
semana, mesmo que em apenas um turno. 

d) Nos serviços públicos ininterruptos, poderá ser exigido 
o trabalho nos dias feriados civis e religiosos, hipótese 
em que as horas trabalhadas serão pagas com 
acréscimo de quarenta por cento, não havendo a 
concessão de outro dia de folga compensatória. 
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Direito Civil 
  
26) Conforme a Lei nº 10.406/2002, em relação à 
prescrição e à decadência, analisar os itens abaixo: 
 
I. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a 

pretensão. 
II. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e 

só valerá sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois 
que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia 
quando se presume de fatos do interessado 
incompatíveis com a prescrição. 

III. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a 
correr contra o seu sucessor. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

27) De acordo com a Lei nº 10.406/2002, em relação às 
diferentes classes de bens previstas no Código Civil, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, 

ou de remoção por força alheia, sem alteração da 
substância ou da destinação econômico-social. 

II. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa 
destruição imediata da própria substância, sendo 
também considerados tais os destinados à alienação. 

III. Os bens naturalmente divisíveis não podem tornar-se 
indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das 
partes. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
  

Direito Processual Civil 
  
28) Conforme a Lei nº 13.105/2015, sobre a função 
jurisdicional, analisar a sentença abaixo: 
 
É admissível a ação meramente declaratória, ainda que 
tenha ocorrido a violação do direito (1ª parte). Ninguém 
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 
quando autorizado pelo ordenamento jurídico (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

29) De acordo com DI PIETRO, sobre as nulidades do 
processo civil, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É nulo o processo quando o membro do Ministério 

Público não for intimado a acompanhar o feito em que 
deva intervir. 

(---) Quando a lei prescrever determinada forma sob pena 
de nulidade, a decretação desta não pode ser 
requerida pela parte que lhe deu causa. 

(---) As citações e as intimações serão nulas quando feitas 
sem observância das prescrições legais. 

 
a) C - C - C. 
b) E - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - E. 
  

Direito do Trabalho 
  
30) De acordo com o artigo 443 do Decreto-Lei 
nº 5.452/1943 - CLT, o contrato individual de trabalho 
poderá ser acordado verbalmente ou por escrito, embora 
algumas normas estabeleçam que o contrato de trabalho 
tem que ser necessariamente escrito. Assinalar a 
alternativa em que todas as proposições correspondem a 
essa obrigatoriedade: 
 
a) Contrato de aprendizagem, contrato por tempo 

determinado e contrato do atleta profissional de futebol. 
b) Contrato de trabalho temporário, contrato de 

aprendizagem e contrato de trabalho por obra certa. 
c) Contrato de experiência, contrato de artistas e contrato 

por tempo determinado. 
d) Contrato do atleta profissional de futebol, contrato de 

aprendizagem e contrato de trabalho temporário. 
 

31) De acordo com o Decreto-Lei nº 5.452/1943 - CLT, em 
relação ao que compreende-se no salário, para todos os 
efeitos legais, além do pagamento em dinheiro, analisar 
os itens abaixo: 
 
I. Vestuários, equipamentos e outros acessórios 

fornecidos aos empregados e utilizados no local de 
trabalho para a prestação do serviço. 

II. Alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações 
in natura que a empresa, por força do contrato ou do 
costume, fornecer habitualmente ao empregado. 

III. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho 
e retorno, em percurso servido ou não por transporte 
público. 

IV. Seguros de vida e de acidentes pessoais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e IV. 
  



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 
 

Direito Processual do Trabalho 
  
32) De acordo com o Decreto-Lei nº 779/1969 que trata da 
aplicação de normas processuais trabalhistas para os 
entes públicos em geral que não explorem atividade 
econômica, analisar os itens abaixo: 
 
I. O prazo será em triplo para recurso. 
II. O pagamento de custas ao final salva quanto à União 

Federal, que as pagará. 
III. Todas as sociedades de economia mista estão 

inclusas nas disposições do referido decreto. 
 
Está CORRETO: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

33) Acerca da jurisdição e competência das varas do 
trabalho, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a 

ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada 
pelo advogado contra o seu cliente.  

b) A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a 
ação ajuizada pelo empregado em face do empregador, 
tendo por objeto indenização pelo não fornecimento das 
guias do seguro-desemprego.  

c) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as 
ações relativas à previdência complementar decorrente 
de contratos de trabalho. 

d) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação 
ajuizada por empregado, em face de empregador, 
relativa ao cadastramento no Programa de Integração 
Social.  

  
Direito Penal 

  
34) De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, no atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, sobre as providências que deverá 
tomar a autoridade policial, analisar os itens abaixo: 
 
I. Fornecer transporte para a ofendida e seus 

dependentes para abrigo ou local seguro.  
II. Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de 

seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio 
familiar, em qualquer caso. 

III. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde 
e ao Instituto Médico Legal. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
 

35) De acordo com a Lei nº 9.605/1998, sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que 
possível, fixará o montante do prejuízo causado para 
efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa 
(1ª parte). A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo 
cível poderá ser aproveitada no processo penal, 
instaurando-se o contraditório (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente correta. 
  

Direito Processual Penal 
  
36) Em relação ao Juizado Especial Criminal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados 
ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, 
o julgamento e a execução das infrações penais, 
respeitadas as regras de conexão e continência (1ª parte). 
Consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções 
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não 
superior a dois anos, cumulada ou não com multa 
(2ª parte). O processo perante o Juizado Especial 
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, objetivando, sempre 
que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima 
e a aplicação de pena privativa de liberdade (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

37) De acordo com a Lei nº 7.210/1984 - Lei de Execução 
Penal, analisar os itens abaixo: 
 
I. O trabalho externo será admissível para os presos em 

regime fechado somente em serviço ou obras públicas 
realizadas por órgãos da Administração Direta ou 
Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as 
cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 

II. O limite máximo do número de presos será de 20% 
(vinte por cento) do total de empregados na obra. 

III. A prestação de trabalho à entidade privada depende do 
consentimento expresso do preso. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
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Direito Tributário 
  
38) Em conformidade com ALEXANDRE, sobre dívida 
ativa, analisar os itens abaixo: 
 
I. Inscrever em dívida ativa é incluir um devedor em um 

cadastro em que estão aqueles que não adimpliram 
suas obrigações no prazo. 

II. O título executivo que vai aparelhar a futura ação de 
execução fiscal é a certidão de dívida ativa.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

39) De acordo com ALEXANDRE, sobre a prestação 
compulsória, analisar a sentença abaixo: 
 
O tributo é receita derivada, cobrada pelo Estado, no uso 
de seu poder de império (1ª parte). O dever de pagá-lo é, 
portanto, imposto pela lei, sendo relevante à vontade das 
partes para realizar ou anuir ao pagamento (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

40) De acordo com a Lei Municipal nº 1.058/1993 - Código 
Tributário Municipal, o imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana incide sobre a propriedade, a 
titularidade, o domínio útil ou a posse a qualquer título de 
imóvel, edificado ou não, situado na zona urbana do 
Município. O valor venal do imóvel será determinado em 
função dos seguintes elementos: 
 
I. Na avaliação do terreno, o preço de metro quadrado, 

relativo a cada face do quarteirão, a forma e a área 
real. 

II. Na avaliação de gleba, entendidas estas como áreas de 
terrenos com mais de 8.000m² (oito mil metros 
quadrados), o valor de hectare e área real. 

III. No caso de gleba, com loteamento aprovado e em 
processo de execução, considera-se terreno ou lote 
individualizado aquele situado em logradouro ou parte 
deste, cujas obras não estejam concluídas. 

IV. Na avaliação do prédio, o preço do metro quadrado de 
cada tipo de construção e área. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Todos os itens. 
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