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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

16 de fevereiro

8 às 13h

60 questões

5h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

MS1 Assistente Jurídico



.
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Língua Portuguesa 10 questões

Texto 1

Utilize o texto abaixo para responder às questões 1, 2 e 3.

Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese 
das impressões que1 ele recebeu chegando aqui: ela 
era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho 
das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos 
e das baunilhas, que2 o atordoara nas matas brasilei-
ras; era a palmeira virginal e esquiva que3 se não torce 
a nenhuma planta; era o veneno e era o açúcar gos-
toso; era o sapoti mais doce que4 o mel e era a casta-
nha de caju, que5 abre feridas com seu azeite de fogo; 
ela era a cobra verde…

Aluísio Azevedo. O cortiço.

1. Analise as afirmativas feitas sobre o texto 1.

1. As palavras “ardente, calor, vermelho, aroma, 
quente, palmeira, virginal, veneno, açúcar, 
gostoso, mel, azeite, fogo, cobra” trazem cono-
tações de prazer e erotismo na descrição da 
mulata.

2. A descrição da mulata também evoca sensa-
ções gustativas.

3. Considerando-se que “sapoti” é descrito 
como mais doce que o mel, tem-se que ele 
é um doce semelhante a ele, apenas menos 
adocicado.

4. Azeite é veneno e abriu feridas de fogo no 
personagem masculino citado no texto.

5. O verbo “atordoara” está no pretérito mais-
-que-perfeito do indicativo e, como tal, 
expressa um fato ocorrido antes de outro fato 
já terminado. Pode ser substituído por “tinha 
atordoado”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto 1.

a. SQUARE Se a mulata era uma palmeira esquiva, ela era 
desconcertante para o narrador.

b. SQUARE A expressão “que se não torce” tem problemas 
de sintaxe, considerando a articulação frasal.

c. SQUARE O texto constitui-se em uma só frase que pode 
ser classificada com período composto por 
coordenação.

d. SQUARE Considerando a expressão “o calor vermelho 
das sestas da fazenda”, infere-se que o persona-
gem masculino presente no texto chegou em 
um dia quente, quando percebeu a mulata.

e. Check-square Na frase do texto “Ela era a luz ardente do meio-
-dia”, a expressão sublinhada é uma qualifica-
ção da mulata e tem a função de predicativo do 
sujeito.

3. Considerando que um recurso coesivo no texto 1, 
representado pela palavra “que”, é usada cinco vezes, 
assinale a alternativa correta.

a. Check-square Em (1), ela pode ser substituída por “as quais”.
b. SQUARE Em (3), ela retoma a palavra “mulata”.
c. SQUARE Em (4), ela conecta uma ideia adversativa.
d. SQUARE Em (2) e (5), retoma apenas a palavra imediata-

mente anterior a ela e pode ser substituída por 
“a qual”.

e. SQUARE Em todas as vezes pode ser considerada um 
pronome relativo.

4. Assinale a alternativa correta, considerando as 
frases: “Meu primo, que mora em Itajaí, veio me visitar” 
e “Meu primo que mora em Itajaí, veio me visitar”.

a. SQUARE A frase colocada entre vírgulas é subordinada 
adjetiva restritiva.

b. Check-square A frase colocada entre vírgulas é subordinada 
adjetiva explicativa.

c. SQUARE As duas frases têm o mesmo sentido e as vírgu-
las são opcionais.

d. SQUARE Não há necessidade do uso da vírgula antes da 
palavra “que”.

e. SQUARE A oração principal é “Meu primo que mora em 
Itajaí”.
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5. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) considerando o meme.

( ) O texto da propaganda inicia com um adjunto 
adverbial de tempo.

( ) O primeiro período colocado depois da ima-
gem tem sentido de explicação.

( ) O termo “logo” é uma conjunção coordenativa 
com valor de conclusão.

( ) A expressão “mais velho” completa o sentido 
do verbo “estar”; é, pois, um objeto direto.

( ) O sujeito em todas as orações do “meme” é 
classificado como implícito ou subentendido, 
mas a imagem altera essa classificação para 

“sujeito simples”, pois por ela (a imagem) ele se 
torna visível.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F • F
b. SQUARE V • V • F • F • F
c. SQUARE V • F • F • V • V
d. SQUARE F • F • V • V • F
e. SQUARE F • F • F • F • V

6. Escolha a palavra adequada, colocada entre parên-
teses, de modo a estabelecer a correta coesão textual.

 � Para expressar uma condição:  
(Quando/Se) vocês arrumarem o quarto,  
terão uma surpresa. 

 � Para expressar simples adição de ações:  
Não quero saber de política (nem/apenas)  
de entender de filosofia.

 � Para expressar oposição:  
Meu colega aceitou o novo emprego,  
(porquanto/porém) não está feliz. 

 � Para expressar contradição:  
(Embora/Ao passo que) estivesse atrasado, 
parou para ver a cena.

 � Para estabelecer finalidade:  
Fiz um sinal (afim de que/que) lhe calasse.

Assinale a alternativa que indica as palavras corretas, 
de cima para baixo.

a. Check-square Se • nem • porém • Embora • que
b. SQUARE Se • nem • porquanto • ao passo que • que
c. SQUARE Se • nem • porquanto • Embora • afim de que
d. SQUARE Quando • apenas • porém • Embora • que
e. SQUARE Quando • apenas • porém •  

Embora • afim de que

7. Considerando que na Semântica a relação de sen-
tido entre as palavras pode ser classificada em: sinoní-
mia, antonímia, paronímia, hiperonímia e hiponímia, 
assinale a alternativa que em que essa relação, posta 
em 1 e 2, está corretamente indicada.

a. SQUARE [1. bondoso] [2. malvado]  
(parônimo/antônimo)

b. SQUARE [1. Discriminar/descriminar]  
[2. diferenciar, distinguir, discernir]  
(parônimos/heterônimos)

c. SQUARE [1. almoçar] [2. almoço] (homônimo/sinônimo)
d. SQUARE [1. letra em: a letra da música]  

[2. letra em: a letra do aluno, a letra de câmbio] 
(polissemia/sinônimos)

e. Check-square [1. automóvel] [2. carro, moto, avião]  
(hiperônimo e hipônimos)
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8. Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto 2.

1. Em “Vê uns ossos de um animal morto”, as 
palavras sublinhadas exercem a mesma fun-
ção sintática e possuem a mesma classificação 
morfológica.

2. A frase “Faz meia hora” tem como sujeito sim-
ples a expressão “meia hora”.

3. A frase sublinhada no texto completa o sen-
tido do verbo “ver” e, como tal, é uma oração 
subordinada substantiva objetiva direta.

4. Compare as frases: “A pantera furiosa diz: 
cachorro maldito!” e “Diz furiosa a pantera: 
maldito cachorro!”. A ordem das palavras foi 
alterada e, mesmo assim, as palavras subli-
nhadas continuam a exercer a mesma função 
sintática: complemento nominal das palavras 
a que se referem.

5. Em “A pantera para bruscamente e sai apa-
vorada” os dois verbos são intransitivos e as 
palavras que a eles se referem são adjuntos 
adverbiais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Texto 2

Leia o texto para responder às questões 8 e 9.

Um dia, numa expedição na África, um cachorrinho 
começa a brincar de caçar mariposas e quando se dá 
conta já está muito longe do grupo do safari. Nisso vê 
bem perto uma pantera correndo em sua direção.

Ao perceber que a pantera vai devorá-lo pensa rápido 
no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se 
coloca a mordê-los. Então, quando a pantera está a 
ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz:

“Ah, que delícia esta pantera que acabo de comer!”

A pantera para bruscamente e sai apavorada correndo 
do cachorrinho, pensando:

“Que cachorro bravo! Por pouco não come a mim 
também!”

Um macaco que estava trepado em uma árvore perto 
e que havia visto a cena, sai correndo atrás da pantera 
para lhe contar como ela foi enganada pelo cachorro. 
O macaco alcança a pantera e lhe conta toda a história. 
Então, a pantera furiosa diz:

“Cachorro maldito! Vai me pagar!  
Agora vamos ver quem come quem!”

“Depressa!”, disse o macaco. “Vamos alcançá-lo”.

E saem correndo para buscar o cachorrinho.

O cachorrinho vê que a pantera vem atrás dele de 
novo e desta vez traz o macaco montado em suas 
costas.

“Ah, macaco desgraçado! O que faço agora?”,  
pensa o cachorrinho.

Ao invés de sair correndo, o cachorrinho fica de costas 
como se não estivesse vendo nada e, quando a pantera 
está a ponto de atacá-lo de novo, o cachorrinho diz:

“Maldito macaco preguiçoso! Faz meia hora que eu 
o mandei me trazer outra pantera e ele ainda não 
voltou!”

autor desconhecido
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12. Assinale a alternativa que representa uma afirma-
ção logicamente equivalente a “Se Victor é inteligente 
e Joana não é ponderada, então Sabrina é bonita ou 
Bernardo é narcisista”.

a. SQUARE Se Sabrina não é bonita ou Bernardo não é nar-
cisista, então Victor não é inteligente e Joana é 
ponderada.

b. SQUARE Se Victor não é inteligente e Joana é ponderada, 
então Sabrina não é bonita ou Bernardo não é 
narcisista.

c. SQUARE Se Victor não é inteligente ou Joana é ponde-
rada, então Sabrina não é bonita e Bernardo 
não é narcisista.

d. Check-square Se Sabrina não é bonita e Bernardo não é narci-
sista, então Victor não é inteligente ou Joana é 
ponderada.

e. SQUARE Se Sabrina é bonita ou Bernardo é narcisista, 
então Victor é inteligente e Joana não é 
ponderada.

13. Em um restaurante a quilo são oferecidos 5 tipos 
de comida sem glúten e 8 tipos com glúten. Uma pes-
soa deseja montar uma marmita com 3 tipos distintos 
de comida, de maneira que no máximo uma contenha 
glúten.

Quantas marmitas diferentes esta pessoa pode mon-
tar, obedecendo às restrições descritas anteriormente?

a. SQUARE Mais de 105
b. SQUARE Mais de 95 e menos de 105
c. Check-square Mais de 85 e menos de 95
d. SQUARE Mais de 75 e menos de 85
e. SQUARE Menos de 75

14. Em uma academia com 80 alunos, dos quais 50 
são mulheres e 30 são homens, são sorteadas duas 
massagens para pessoas distintas.

A probabilidade de as duas pessoas sorteadas serem 
mulheres é:

a. SQUARE Maior que 40%.
b. Check-square Maior que 37,5% e menor que 40%.
c. SQUARE Maior que 35% e menor que 37,5%.
d. SQUARE Maior que 32,5% e menor que 35%.
e. SQUARE Menor que 32,5%.

9. Assinale a alternativa correta em relação ao texto 2.

a. SQUARE Em “pensa rápido” temos um complemento 
verbal na palavra sublinhada.

b. SQUARE Em “lhe conta toda a história” temos um objeto 
direto e indireto, respectivamente, em relação 
ao verbo “contar”.

c. SQUARE A norma culta aceita, na linguagem escrita, a 
expressão “Vamos alcançar ele”. Assim, é opta-
tivo o uso do pronome oblíquo como na frase 

“Vamos alcançá-lo”.
d. SQUARE A frase “Por pouco não come a mim também!” 

pode ser reescrita da seguinte forma: Por 
pouco não me come também! Isso é possível 
haja vista os termos sublinhados em ambas as 
frases receberem a mesma classificação morfo-
lógica: pronomes oblíquos átonos.

e. Check-square A oração do primeiro parágrafo “correndo em 
sua direção” pode ser substituída por “que cor-
ria em sua direção” e que o verbo no gerúndio 
faz dela uma oração subordinada reduzida.

10. Assinale a alternativa correta quanto à análise 
morfológica do termo sublinhado.

a. SQUARE A tua beleza me encanta. (adjetivo)
b. Check-square Entreguei o presente a ela. (preposição)
c. SQUARE Eu a vi em conversa com meu chefe. (artigo)
d. SQUARE Psiu! Este ambiente requer silêncio. (advérbio)
e. SQUARE Não me sai da cabeça aquele problema. 

(conjunção)

Raciocínio Lógico 10 questões

11. Uma pessoa vai a uma feira onde tem a sua dispo-
sição 8 tipos de frutas e 7 tipos de verduras.

De quantas maneiras diferentes esta pessoa pode 
montar uma cesta, consistindo em 3 frutas de tipos 
distintos e 2 verduras de tipos distintos?

a. SQUARE Mais de 1300
b. SQUARE Mais de 1200 e menos de 1300
c. Check-square Mais de 1100 e menos de 1200
d. SQUARE Mais de 1000 e menos de 1100
e. SQUARE Menos de 1000
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18. Paulo passeia em uma loja de eletrônicos e con-
sidera comprar alguns itens. Sabe-se que a probabili-
dade de Paulo comprar uma TV é de 30%, a probabili-
dade de comprar um rádio é de 15% e a probabilidade 
de comprar um telefone é 60%.

Logo, a probabilidade de Paulo não comprar uma TV 
nem comprar um rádio e nem comprar um telefone é:

a. SQUARE Maior que 27,5%.
b. SQUARE Maior que 25% e menor que 27,5%.
c. Check-square Maior que 22,5% e menor que 25%.
d. SQUARE Maior que 20% e menor que 22,5%.
e. SQUARE Menor que 20%.

19. Ao jogar simultaneamente um dado de seis faces 
(numeradas de 1 a 6) e uma moeda (com um lado 
numerado 2 e outro 3), a probabilidade de o produto 
do número na face superior do dado e de o número 
da face superior da moeda ser par é:

a. Check-square Maior que 72,5%.
b. SQUARE Maior que 70% e menor que 72,5%.
c. SQUARE Maior que 67,5% e menor que 70%.
d. SQUARE Maior que 65% e menor que 67,5%.
e. SQUARE Menor que 65%.

20. Sete atletas disputam uma prova de natação, com 
iguais chances de vencer.

De quantos modos diferentes pode ocorrer a chegada 
dos quatro primeiros colocados?

a. SQUARE Mais de 900
b. SQUARE Mais de 850 e menos de 900
c. Check-square Mais de 800 e menos de 850
d. SQUARE Mais de 750 e menos de 800
e. SQUARE Menos de 750

15. Se Gisele não é persistente e José é ousado, então 
Tiago é trapaceiro. Se Tiago é trapaceiro, então Beatriz 
não é bonita. Sabe-se que Beatriz é bonita.

Logo, podemos afirmar, corretamente, que:

a. SQUARE Tiago é trapaceiro.
b. SQUARE Gisele não é persistente.
c. SQUARE Gisele não é persistente e José é ousado.
d. SQUARE Gisele é persistente e José não é ousado.
e. Check-square Gisele é persistente ou José não é ousado.

16. Dois irmãos vão viajar em um ônibus com 
32 assentos. Os assentos do ônibus estão dispostos 
em fileiras com 4 assentos, contando com um corredor 
separando dois assentos para um lado e dois assentos 
para o outro lado.

Assumindo que todos os assentos estão disponíveis, de 
quantas maneiras diferentes os irmãos podem escolher 
seus assentos, de maneira que viajem juntos (ou seja, 
sem corredor os separando e na mesma fileira)?

a. SQUARE Mais de 35
b. Check-square Mais de 30 e menos de 35
c. SQUARE Mais de 25 e menos de 30
d. SQUARE Mais de 20 e menos de 25
e. SQUARE Menos de 20

17. Em uma urna encontram-se 16 bolas, numeradas 
de 11 a 26. Retirando-se simultaneamente, ao acaso, 
duas bolas da urna, a probabilidade de a soma dos 
números constantes nas bolas ser menor ou igual a 25 é:

a. SQUARE Maior que 6%.
b. SQUARE Maior que 5% e menor que 6%.
c. SQUARE Maior que 4% e menor que 5%.
d. Check-square Maior que 3% e menor que 4%.
e. SQUARE Menor que 3%.
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23. Analise as afirmativas abaixo a respeito do pro-
cesso administrativo, em conformidade com os princí-
pios constitucionais expressos.

1. Ninguém será processado nem sentenciado
senão pela autoridade competente.

2. São inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos.

3. A todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do pro-
cesso e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação.

4. Aos litigantes, em processo judicial ou admi-
nistrativo, e aos acusados em geral são asse-
gurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

24. A Procuradoria Geral do Município de Itajaí é a
instituição que representa o Ente Municipal como
advocacia geral, judicial e extrajudicialmente, caben-
do-lhe as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo.

O Procurador Geral do Município é nomeado pelo 
Prefeito dentre brasileiros maiores de  anos, no 
exercício dos seus direitos políticos e com habilitação 
profissional de, no mínimo,  anos.

Assinale a alternativa que completa corretamente 
as lacunas do texto.

a. SQUARE 30 • 2
b. SQUARE 30 • 3
c. Check-square 30 • 5
d. SQUARE 35 • 5
e. SQUARE 35 • 10

Conhecimentos Específicos 40 questões

21. De acordo com as regras de licitação e contrata-
ção de parceria público-privada no âmbito da admi-
nistração pública, é vedada a celebração de contrato
de parceria público-privada cujo valor do contrato
seja inferior a:

a. SQUARE cem mil reais.
b. SQUARE quinhentos mil reais.
c. Check-square dez milhões de reais.
d. SQUARE trinta milhões de reais.
e. SQUARE cem milhões de reais.

22. Conforme dispõe a Lei de Improbidade Administra-
tiva no 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional, assinale a alternativa correta.

a. Check-square A perda da função pública e a suspensão dos
direitos políticos só se efetivam com o trânsito 
em julgado da sentença condenatória.

b. SQUARE As ações destinadas a sancionar as práticas de
improbidade poderão ser propostas até 15 anos 
após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança.

c. SQUARE Constitui ato de improbidade administrativa
que importa enriquecimento ilícito frustrar a 
licitude de concurso público.

d. SQUARE Será punido com a pena de advertência o
agente público que se recusar a prestar declara-
ção de bens, dentro do prazo determinado, ou 
que prestar declaração falsa.

e. SQUARE Caracteriza ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da adminis-
tração pública ordenar ou permitir a realiza-
ção de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento.
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28. É correto afirmar de acordo com o Código Civil 
Brasileiro.

a. SQUARE Prescreve em cinco anos a pretensão para o 
ressarcimento de enriquecimento sem causa.

b. SQUARE A restituição àquele que se, sem justa causa, foi 
lesado por terceiro deverá o valor original da 
obrigação acrescido do montante indevida-
mente auferido.

c. SQUARE Se o enriquecimento tiver por objeto coisa 
determinada, quem a recebeu é obrigado a 
restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, extin-
guir-se-á a obrigação de restituição.

d. Check-square Não caberá a restituição por enriquecimento, 
se a lei conferir ao lesado outros meios para se 
ressarcir do prejuízo sofrido.

e. SQUARE A restituição será integral quando não tenha 
havido causa que justifique o enriquecimento, 
e reduzida pela metade, quando a causa do 
enriquecimento houver deixado de existir.

29. É correto afirmar acerca do estatuto jurídico da 
empresa pública, da sociedade de economia mista e 
de suas subsidiárias.

a. SQUARE Homologado o resultado da licitação, a sua nuli-
dade não importará a do contrato caso o vício 
apontado possa ser objeto de convalidação.

b. Check-square No procedimento licitatório, a fase de habilita-
ção poderá anteceder a apresentação de lances 
ou propostas e a negociação, desde que expres-
samente previsto no instrumento convocatório.

c. SQUARE A fase de apresentação de lances e propostas 
deverá obedecer ao princípio da publicidade e 
transparência, sendo vedados quaisquer atos 
que, de algum modo, impliquem a apresenta-
ção de propostas sigilosas.

d. SQUARE Os critérios de julgamento dos lances ou pro-
postas serão expressamente identificados no 
instrumento convocatório, vedado qualquer 
tipo de combinação de referidos critérios.

e. SQUARE Na fase de julgamento, caso ocorra empate 
entre duas ou mais propostas, os licitantes 
empatados deverão apresentar novas propos-
tas até que aconteça o desempate.

25. De acordo com a legislação brasileira, a Adminis-
tração Pública Direta e Indireta poderá utilizar-se da 
arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos:

a. Check-square patrimoniais disponíveis.
b. SQUARE patrimoniais indisponíveis.
c. SQUARE não patrimoniais e disponíveis.
d. SQUARE não patrimoniais e indisponíveis.
e. SQUARE patrimoniais disponíveis e indisponíveis.

26. É correto afirmar de acordo com o Estatuto da 
Cidade.

a. SQUARE O direito de superfície é personalíssimo, não 
podendo ser transferido a terceiros.

b. Check-square A concessão do direito de superfície poderá ser 
gratuita ou onerosa.

c. SQUARE O direito de superfície somente será extinto 
pelo advento do termo.

d. SQUARE A morte do superficiário extinguirá o direito de 
superfície, cabendo direito de indenização a 
seus herdeiros.

e. SQUARE Extinto o direito de superfície, o proprietá-
rio recuperará o pleno domínio do terreno, 
devendo, contudo, indenizar o superficiário 
pelas acessões e benfeitorias introduzidas no 
imóvel.

27. De acordo com o Estatuto da Cidade, a elaboração 
do estudo de impacto de vizinhança deverá conter a 
análise de algumas questões que são consideradas míni-
mas e essenciais para a conclusão do estudo, tais como:

1. ventilação e iluminação
2. patrimônio natural
3. adensamento populacional
4. demanda por transporte público

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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30. É correto afirmar de acordo com o Código Civil 
Brasileiro.

a. Check-square O aval posterior ao vencimento produz os mes-
mos efeitos do anteriormente dado.

b. SQUARE A qualquer tempo o credor poderá recusar o 
pagamento parcial de um título de crédito.

c. SQUARE O aval parcial equipara o avalista àquele cujo 
nome indicar; na falta de indicação, ao emi-
tente ou devedor final.

d. SQUARE Para que tenha validade perante terceiros, 
somente será válido o aval consignado no 
anverso do título de crédito.

e. SQUARE O pagamento de título de crédito ao porta-
dor, no vencimento, não desonera o devedor 
da obrigação perante o credor originário da 
obrigação.

31. Assinale a alternativa que indica corretamente 
competências comuns da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios.

a. SQUARE Proteger o meio ambiente e combater a polui-
ção em qualquer de suas formas e proporcionar 
os meios de acesso à cultura, à educação, à 
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.

b. SQUARE Preservar as florestas, a fauna e a flora; legislar 
sobre proteção e integração social das pes-
soas portadoras de deficiência; dispor sobre 
direito econômico e urbanístico.

c. SQUARE Proteger o meio ambiente e combater a polui-
ção em qualquer de suas formas; proporcionar 
os meios de acesso à cultura, à educação, à 
ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; 
legislar sobre a produção e o consumo.

d. SQUARE Preservar as florestas, a fauna e a flora; dispor 
sobre águas, energia, informática, teleco-
municações e radiodifusão; dispor sobre a 
seguridade social; normatizar a proteção ao 
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico 
e paisagístico.

e. Check-square Estabelecer e implantar política de educação 
para a segurança do trânsito; preservar as 
florestas, a fauna e a flora; proteger o meio 
ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas e proporcionar os meios de 
acesso à cultura, à educação, à ciência, à tec-
nologia, à pesquisa e à inovação; normatizar a 
proteção à infância e à juventude.

32. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
 Itajaí, o direito à saúde implica os seguintes direitos 
fundamentais:

1. promoção e integração ao mercado de 
trabalho.

2. opção quanto à quantidade de prole.
3. respeito ao ambiente e controle da poluição 

ambiental.
4. acesso à terra e aos meios de produção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

33. É correto afirmar de acordo com a Lei Orgânica 
do Município de Itajaí.

a. SQUARE O Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério 
e do pessoal técnico administrativo da Rede 
Municipal de Ensino serão elaborados através 
de lei complementar.

b. SQUARE Compete ao Município elaborar o Plano Muni-
cipal de Educação, por meio de Decreto, e arti-
culado com os Planos Nacional e Estadual de 
Educação.

c. Check-square O plano municipal de ensino tem como um dos 
seus objetivos incluir no currículo escolar da 
rede municipal de ensino, matérias inerentes à 

“Educação Ambiental” e “Educação do Trânsito”.
d. SQUARE É facultado ao Município a criação de Con-

selho Municipal de Educação, composto por 
representantes do magistério municipal, para 
fiscalizar o desempenho das unidades escolares 
componentes do Sistema Municipal.

e. SQUARE Anualmente, o Município aplicará, no mínimo, 
quinze por cento da receita resultante de 
impostos, inclusive a proveniente de transfe-
rências, na manutenção e no desenvolvimento 
do ensino.
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36. Assinale a alternativa correta com base na Lei 
no 8.069, de 13 julho de 1990, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente.

a. SQUARE É proibido qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz.

b. SQUARE A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a 
pessoa de até quatorze anos incompletos.

c. SQUARE Considera-se criança a pessoa com doze anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela 
entre doze e dezesseis anos de idade.

d. Check-square Podem adotar os maiores de dezoito anos, 
independentemente do estado civil.

e. SQUARE O adotando deve contar com, no máximo, vinte 
e um anos à data do pedido, salvo se já estiver 
sob a guarda ou tutela dos adotantes.

37. De acordo com a Lei no 8.069, de 13 julho de 1990, 
caracteriza-se crime privar a criança ou o adolescente 
de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem 
estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo 
ordem escrita da autoridade judiciária competente, 
com a sujeição do infrator à seguinte pena:

a. SQUARE reclusão, de 4 a 6 anos.
b. SQUARE reclusão, de 6 a 8 anos.
c. SQUARE detenção, de 2 meses a 6 meses.
d. SQUARE detenção, de 3 meses a 4 anos.
e. Check-square detenção, de 6 meses a 2 anos.

38. Em conformidade com a Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor, é correto afirmar que o direito de recla-
mar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, 
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 
não duráveis, caduca em:

a. Check-square 30 dias.
b. SQUARE 60 dias
c. SQUARE 90 dias.
d. SQUARE 2 anos.
e. SQUARE 5 anos.

34. É correto afirmar de acordo com a Lei Orgânica 
do Município de Itajaí.

a. SQUARE As leis delegadas serão aprovadas pela maioria 
absoluta da Câmara de Vereadores.

b. Check-square Não será objeto de delegação a matéria que 
verse sobre o plano plurianual.

c. SQUARE O ato de delegação que autorizar a elaboração 
de lei delegada sobre matéria reservada à lei 
complementar deverá fixar que a sua aprova-
ção deverá ser por maioria absoluta.

d. SQUARE Após elaborada a lei delegada, o Prefeito deverá 
enviar o ato normativo para a Câmara Municipal 
que apreciará o projeto em votação única.

e. SQUARE A delegação de competência ao Prefeito para 
edição de lei delegada terá a forma de decreto 
da mesa da Câmara Municipal, que deverá 
especificar o seu conteúdo.

35. É correto afirmar de acordo com a Constituição 
Federal.

a. Check-square É vedada a incorporação de vantagens de cará-
ter temporário à remuneração do cargo efetivo.

b. SQUARE O servidor público readaptado será aposentado 
compulsoriamente, com proventos proporcio-
nais ao tempo de serviço.

c. SQUARE A incorporação de vantagens vinculadas ao 
exercício de função de confiança somente será 
devida se houver a respectiva contribuição 
previdenciária.

d. SQUARE As regras para a contagem e tempo de contri-
buição fictício serão disciplinados em lei pelo 
respectivo ente federativo.

e. SQUARE É vedada a percepção de mais de uma aposen-
tadoria à conta de regime próprio de previdên-
cia social.
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41. Considerando o disposto na legislação penal 
brasileira, extingue-se a punibilidade nas seguintes 
hipóteses:

1. pela morte do agente.
2. pela anistia, graça ou indulto.
3. pelo advento de lei que agrava o fato 

criminoso.
4. pela renúncia do direito de queixa ou pelo 

perdão aceito, nos crimes de ação privada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

42. Qaundo não se tratar de crimes praticados com 
abuso de poder ou violação de dever para com a Admi-
nistração Pública, é correto afirmar que a perda de 
cargo, função pública ou mandato eletivo corresponde 
também a efeito da condenação quando for aplicada 
pena privativa de liberdade por tempo superior a:

a. SQUARE 12 meses.
b. SQUARE 2 anos.
c. Check-square 4 anos.
d. SQUARE 5 anos.
e. SQUARE 8 anos.

43. Conforme disposto na legislação penal brasileira, 
“oferecer ou prometer vantagem indevida a funcio-
nário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 
retardar ato de ofício”, qualifica o crime de:

a. SQUARE desacato.
b. SQUARE prevaricação.
c. Check-square corrupção ativa.
d. SQUARE corrupção passiva.
e. SQUARE usurpação de função pública.

39. Assinale a alternativa correta nos termos da Lei 
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, que dispõe sobre 
o Estatuto do Idoso.

a. SQUARE A obrigação alimentar é dever da família, não 
podendo o idoso optar entre os prestadores.

b. SQUARE Nos veículos de transporte coletivo, serão reser-
vados 20% dos assentos para os idosos.

c. SQUARE É permitida a discriminação do idoso nos pla-
nos de saúde, com a cobrança de valores dife-
renciados em razão da idade.

d. Check-square Em todo atendimento de saúde, os maiores de 
oitenta anos terão preferência especial sobre os 
demais idosos, exceto em caso de emergência.

e. SQUARE É assegurada prioridade na tramitação dos 
processos judiciais em que figure como parte 
ou interveniente pessoa com idade igual ou 
superior a 55 anos.

40. Conforme disposto na Lei no 13.146, de 6 de julho 
de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência), é correto afirmar:

a. SQUARE A deficiência afeta a capacidade civil da pessoa, 
como casar-se e constituir união estável ou 
exercer direitos sexuais e reprodutivos.

b. Check-square A pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário, a exemplo do recebi-
mento de restituição de imposto de renda.

c. SQUARE É vedada a participação da pessoa com defi-
ciência na elaboração das políticas de saúde a 
ela destinadas.

d. SQUARE O valor do ingresso da pessoa com deficiência 
em teatros e cinemas poderá ser superior ao 
valor cobrado das demais pessoas.

e. SQUARE A pessoa com deficiência tem garantido o 
acesso a todos os atos processuais de seu inte-
resse, exceto no exercício da advocacia.
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46. É correto afirmar acerca da prova documental.

a. SQUARE Somente poderá ser considerado autor de um 
documento particular quem o fez e o assinou.

b. SQUARE Considera-se autêntico o documento particular 
desde a data de sua apresentação em reparti-
ção pública ou em juízo.

c. SQUARE As declarações constantes do documento 
particular escrito e assinado, ou somente assi-
nado, presumem-se verdadeiras em relação 
a todos os mencionados ou consignados no 
documento.

d. SQUARE Quando a lei exigir instrumento público como 
da substância do ato e a seu respeito houver 
dúvida, provar-se-á a sua veracidade por todos 
os meios de direito admitidos.

e. Check-square O documento feito por oficial público incom-
petente ou sem a observância das formalida-
des legais, sendo subscrito pelas partes, tem 
a mesma eficácia probatória do documento 
particular.

47. É correto afirmar de acordo com o Código de 
Processo Civil.

a. Check-square A aplicação das normas de processo civil 
deverá respeitar as situações jurídicas consoli-
dadas sob a vigência da norma revogada.

b. SQUARE Aplicam-se de forma integral e no que for com-
patível as normas do Código de Processo Civil 
às normas que regulem processos eleitorais, 
trabalhistas ou administrativos.

c. SQUARE A jurisdição civil interna será regida pelas nor-
mas processuais brasileiras e pelas disposições 
específicas previstas em acordos e tratados 
internacionais.

d. SQUARE A norma processual retroagirá e será aplicável 
imediatamente aos processos em curso, inde-
pendentemente da fase em que se encontrem.

e. SQUARE Os atos processuais já praticados sob a égide 
da norma revogada deverão ser ratificados de 
acordo com a norma processual superveniente.

44. A respeitos dos crimes contra as finanças públi-
cas, conforme previsto na legislação penal, configura 
crime “ordenar despesa não autorizada por lei”, sujei-
tando o infrator à seguinte pena:

a. SQUARE reclusão, de 1 a 2 anos.
b. Check-square reclusão, de 1 a 4 anos.
c. SQUARE detenção, de 2 meses a 3 anos.
d. SQUARE detenção, de 3 meses a 1 ano.
e. SQUARE detenção, de 6 meses a 2 anos.

45. De acordo com a legislação penal, caracteriza-se 
como crime de peculato:

a. SQUARE Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal.

b. SQUARE Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse 
privado perante a administração pública, valen-
do-se da qualidade de funcionário.

c. SQUARE Exigir, para si ou para outrem, direta ou indi-
retamente, ainda que fora da função ou antes 
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida.

d. Check-square Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a posse em razão do 
cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 
alheio.

e. SQUARE Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da fun-
ção ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem.
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48. É correto afirmar de acordo com o Código de 
Processo Civil.

a. SQUARE O ato processual que envolva a realização e 
participação em audiência deverá, obrigatoria-
mente, ser precedida de intimação própria.

b. SQUARE Os atos e os termos processuais serão conside-
rados válidos somente quando preencherem a 
forma determinada e a sua finalidade essencial.

c. SQUARE Versando o processo sobre direitos que admi-
tam autocomposição, é lícito às partes plena-
mente capazes estipular mudanças no procedi-
mento, vedada a alteração sobre os seus ônus, 
poderes, faculdades e deveres processuais.

d. Check-square Dispensa-se a intimação das partes para a prá-
tica de ato processual cujas datas tiverem sido 
designadas no calendário.

e. SQUARE Os prazos processuais são próprios e formais, 
não podendo as partes e juiz fixarem calendá-
rio para a prática dos atos processuais.

49. De acordo com o Código de Processo Civil, é cor-
reto afirmar.

a. SQUARE Verificada a conexão ou a continência, os pro-
cessos serão reunidos para decisão conjunta.

b. SQUARE A critério da parte autora, a ação acessória 
poderá ser proposta no juízo competente para 
a ação principal.

c. Check-square O registro ou a distribuição da petição inicial 
torna prevento o juízo.

d. SQUARE A reunião das ações propostas em separado 
far-se-á no juízo indicado pelas partes, onde 
serão decididas simultaneamente.

e. SQUARE O foro contratual não obriga os herdeiros e 
sucessores da parte.

50. De acordo com o artigo 1.015 do Código de Pro-
cesso Civil, cabe agravo de instrumento contra as deci-
sões interlocutórias que versarem sobre:

1. acolhimento da convenção de arbitragem.
2. mérito do processo.
3. incidente de desconsideração da personali-

dade jurídica.
4. exclusão de litisconsorte.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

51. Sobre os contratos de prestação de serviços, é 
correto afirmar:

a. SQUARE A contratação de trabalhador, mediante 
empresa interposta, desde que regular, não 
gera vínculo de emprego com os órgãos da 
Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional.

b. SQUARE A solidariedade da responsabilidade juntamente 
com o tomador de serviços deverá abranger 
todas as verbas decorrentes da condenação 
referentes ao período da prestação laboral.

c. SQUARE A responsabilidade dos entes integrantes da 
Administração Pública direta e indireta perante 
a empresa tomadora de serviço decorre de 
mero inadimplemento das obrigações traba-
lhistas assumidas pela empresa regularmente 
contratada.

d. Check-square Não forma vínculo de emprego com o tomador 
a contratação de serviços de vigilância e de 
conservação e limpeza, bem como a de servi-
ços especializados ligados à atividade-meio do 
tomador, desde que inexistente a pessoalidade 
e a subordinação direta.

e. SQUARE Os entes integrantes da Administração Pública 
direta e indireta respondem solidariamente 
com o tomador do serviço, caso evidenciada a 
sua conduta culposa no cumprimento das obri-
gações, especialmente na fiscalização do cum-
primento das obrigações contratuais e legais 
da prestadora de serviço como empregadora.
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54. Assinale a alternativa correta sobre o Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Itajaí.

a. SQUARE O procedimento de justificação administrativa 
é direito do participante de ver a si atribuído, 
em qualquer época, o tempo de exercício de 
atividade anteriormente abrangida pelo Regime 
Próprio de Previdência Social do Município, por 
outro regime próprio de previdência social ou 
pelo Regime Geral de Previdência Social.

b. SQUARE Na impossibilidade de produção de provas 
materiais, o procedimento de justificação admi-
nistrativa poderá ser analisado com base e em 
prova exclusivamente testemunhal.

c. Check-square A justificação administrativa será avaliada glo-
balmente quanto à forma e ao mérito, valendo 
perante o Instituto de Previdência de Itajaí para 
os fins especificamente visados, caso conside-
rada eficaz.

d. SQUARE Da decisão da autoridade competente do 
órgão ou entidade do Regime Próprio de Previ-
dência Social que considerar eficaz ou ineficaz 
a justificação administrativa, caberá recurso ao 
Prefeito no prazo de trinta dias.

e. SQUARE Quando o fato a comprovar exigir registro 
público de casamento, de idade ou de óbito, ou 
de qualquer ato jurídico para o qual a lei pres-
creva forma especial, será adotado rito sumário 
de justificação administrativa.

55. Sobre o Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Itajaí, são beneficiários do Regime Pró-
prio de Previdência Social, na qualidade de dependen-
tes dos participantes, exclusivamente:

1. os pais do segurado participante
2. o menor sob tutela
3. o irmão, de qualquer situação
4. o cônjuge, a companheira, o companheiro

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

52. De acordo com a Consolidação das Leis do Traba-
lho, é correto afirmar:

a. SQUARE Ao final do prazo fixado para o contrato de tra-
balho por prazo determinado, a sua prorrogação, 
tácita ou automática, deverá observar as mesmas 
condições que foram inicialmente pactuadas.

b. Check-square No contrato de trabalho intermitente, recebida 
a convocação, o empregado terá o prazo de um 
dia útil para responder ao chamado, presumin-
do-se, no silêncio, a recusa.

c. SQUARE O contrato de trabalho por prazo determinado 
somente será válido em se tratando de serviço 
cuja natureza ou transitoriedade justifique a 
predeterminação do prazo.

d. SQUARE O contrato de trabalho por prazo determinado 
não poderá ser estipulado por período superior 
a dois anos e inferior a noventa dias.

e. SQUARE A excepcionalidade da estipulação de contrato 
verbal de trabalho exige a observância dos pre-
ceitos jurídicos adequados à sua legitimidade, 
bem como de elementos mínimos de prova 
para a comprovação da sua existência.

53. Assinale a alternativa correta sobre o Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de Itajaí.

a. SQUARE A aposentadoria por invalidez será concedida 
com base na legislação vigente na data do fato 
que der origem à incapacidade.

b. SQUARE O agravamento de doença ou lesão doença 
ou lesão preexistente ao tempo da filiação ao 
Regime Próprio de Previdência Social não con-
ferirá direito à aposentadoria por invalidez.

c. SQUARE Concluindo a perícia médica inicial pela existên-
cia de incapacidade total e definitiva para o tra-
balho, a aposentadoria por invalidez será devida 
a contar da data do laudo médico-pericial.

d. SQUARE O participante aposentado por invalidez deverá, 
sob pena de suspensão do recebimento do 
respectivo benefício, submeter-se a cada dois 
anos a novo exame médico a cargo da Junta 
Médica Oficial.

e. Check-square O acidente ligado ao serviço que, embora não 
tenha sido a causa única, haja contribuído dire-
tamente para a redução ou perda da sua capa-
cidade para o trabalho, ou produzido lesão que 
exija atenção médica para a sua recuperação, é 
equiparado ao acidente de serviço.
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58. Assinale a alternativa correta nos termos do 
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966).

a. Check-square A capacidade tributária passiva independe da 
capacidade civil das pessoas naturais.

b. SQUARE Somente a lei complementar pode estabelecer 
as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção 
de créditos tributários.

c. SQUARE Os convênios celebrados entre a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios entram 
em vigor, salvo disposição em contrário, trinta 
dias após a data da sua publicação.

d. SQUARE Interpreta-se da maneira mais favorável ao acu-
sado a legislação tributária que disponha sobre 
outorga de isenção.

e. SQUARE Extinguem o crédito tributário a compensação, 
a transação e a moratória.

59. Analise as afirmativas abaixo considerando o 
disposto na Lei no 5.326, de 15 de julho de 2009, que 
institui o Código de Defesa do Contribuinte e dispõe 
sobre o Processo Administrativo Tributário no Municí-
pio de Itajaí.

1. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na 
sua contagem o dia do início e incluindo-se o 
do vencimento.

2. Constitui dever do sujeito passivo não agir de 
modo temerário.

3. Os atos e termos do procedimento tributário 
processam-se preferencialmente de forma 
oral.

4. Ao interessado é facultado desistir total ou 
parcialmente do pedido formulado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

56. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe 
sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública.

a. SQUARE O valor da causa será o da dívida constante da 
certidão, sem os encargos legais.

b. SQUARE A execução fiscal não poderá ser promovida 
contra o espólio.

c. SQUARE O executado poderá oferecer embargos à exe-
cução, no prazo de quinze dias.

d. SQUARE É vedado ao executado pagar a parcela da 
dívida que julgar incontroversa, garantindo a 
execução do saldo devedor.

e. Check-square Em caso de penhora ou arresto de bens, as 
pedras e os metais preciosos terão preferência 
sobre os veículos.

57. Conforme disposto na Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, é correto afirmar:

a. SQUARE A renúncia de receitas não contempla a anistia, 
o subsídio e o crédito presumido.

b. Check-square Constituem requisitos essenciais da responsabi-
lidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de todos os tributos da com-
petência constitucional do ente da Federação.

c. SQUARE A despesa total com pessoal ativo e inativo dos 
Municípios, em cada período de apuração, não 
poderá exceder o percentual de 50% da receita 
corrente líquida.

d. SQUARE É permitido consignar na lei orçamentária cré-
ditos com finalidades imprecisas ou com dota-
ção ilimitada.

e. SQUARE Os Municípios encaminharão as suas contas ao 
Poder Executivo da União, com cópia ao Poder 
Executivo Estadual, até o dia quinze de janeiro 
de cada ano.
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60. Assinale a alternativa correta com base na Consti-
tuição Federal de 1988.

a. Check-square Cabe à lei complementar regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar.

b. SQUARE A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os seguintes tribu-
tos: impostos, taxas, contribuições de melhoria 
e empréstimos compulsórios.

c. SQUARE Os Estados e os Municípios poderão instituir 
contribuição para o custeio do serviço de ilumi-
nação pública.

d. SQUARE De acordo com o princípio da anterioridade, é 
vedado cobrar tributos antes de decorridos ses-
senta dias da data em que haja sido publicada 
a lei que os instituiu ou aumentou.

e. SQUARE O imposto sobre a transmissão inter vivos de 
bens imóveis poderá ser progressivo em razão 
do valor do imóvel.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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