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CÂMARA MUNICIPAL DE JANDIRA 

CONCURSO PÚBLICO - CPCMJ 001/2020 

 

 

 
Código: Cargo: 

502 PROCURADOR JURÍDICO 
Instruções Gerais (POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO): 

1. Esta prova terá duração de até 04 (quatro) horas e é composta por 60 questões. 

2. Ao receber o GABARITO DE RESPOSTAS OFICIAL, confira seus dados, e proceda à assinatura do mesmo. 

3. Cuidado com o GABARITO DE RESPOSTAS OFICIAL, uma vez que não haverá troca em caso de erro no preenchimento ou 

rasuras feitas pelo candidato. As questões assinaladas incorretamente ou rasuradas serão anuladas. A leitora óptica identifica apenas a 

caneta AZUL ou PRETA. 

4. Ao término da prova, entregue ao Fiscal de Sala o GABARITO DE RESPOSTAS OFICIAL corretamente preenchido e 

devidamente assinado. 

5. O candidato poderá levar somente o CADERNO DE QUESTÕES. 

6. Publicações de Gabaritos e Resultados acesse o site: www.igecs.org.br. 
BOA PROVA!  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A procura 

 

Andei pelos caminhos da Vida. 

Caminhei pelas ruas do Destino – 

Procurando meu signo. 

Bati na porta da Fortuna, 

Mandou dizer que não estava. 

Bati na porta da Fama, 

Falou que não podia atender. 

Procurei a casa da Felicidade, 

A vizinha da frente me informou 

Que ela tinha se mudado 

Sem deixar novo endereço. 

Procurei a morada da Fortaleza. 

Ela me fez entrar: deu-me veste nova, 

Perfumou-me os cabelos, 

Fez-me beber de seu vinho. 

Acertei o meu caminho. 

 
           CORALINA, Cora. Meu livro de cordel. 10. ed. São Paulo: 

Global, 2002. P. 91. 

 

1. Relendo os três primeiros versos responda, o que o eu 

lírico buscava? 

a)  O eu lírico busca algum sinal ou símbolo que represente 

uma pista sobre a realização de sua vida e de seu destino. 

b)  O eu lírico busca um lugar que explique seu caráter, sua 

vida e de seu destino. 

c)  O eu lírico está focado a vida do peregrino acomodado 

diante da vida. 

d)  O eu lírico apresenta um sentido de frustração absoluto, 

universal. 

 

2. A alternativa que melhor explica o texto: 

a) Trata-se de um trecho de narrativa de discurso indireto, 

embora pouca descrição comprove a ficção. 

b)  Ocorre uma narrativa descritiva, no entanto abre reflexão 

para um questionamento social. 

c)  O personagem do texto acima se encontra em momento 

delirioso. 

d)  A vida foi-lhe adversa, devido às várias tentativas 

frustradas do eu lírico para encontrar seu caminho, em 

que recebeu apenas indiferença e negativas. 

 

3. De acordo com os primeiros versos, de que modo o eu 

lírico agiu em sua busca? 

a)  Com deliberação e obstinação, pois percorreu lugares 

diferentes, e enfrentou situações difíceis. 

b) Mostrando às pessoas que é possível aceitar, sem 

angústia, o envelhecimento e o fracasso. 

c) Expondo seus desafios para a juventude outrora sem 

rumo. 

d) Mostrando que todos devem ter um modo de vida 

decente, sem preconceitos e injustiça. 

 

4. Assinale a alternativa em que o termo em destaque está 

grafado incorretamente: 

a)  Esta semana estreia um documentário. 

b)  Foi um ato heróico. 

c)  Eu espero que eles deem as mãos no final. 

d)  Aquele cheiro me deu enjoo. 

 

5. Analise as alternativas, e assinale a que preenche a lacuna 

corretamente na frase a seguir: 

 “_______________ são aqueles cujo radical é fixo, sem 

alterações”. 

a)  Verbos pessoais. 

b)  Verbos impessoais. 

c)  Verbos defectivos. 

d)  Verbos regulares. 

 

6. Assinale a alternativa que contém uma derivação sufixal. 

a)  Insolúvel. 

b)  Subdividido. 

c)  Doutorado. 

d)  Desocupado. 

 

7. Em qual das alternativas o verbo está no presente do 

indicativo? 

a)  Então que tu cantes. 

b)  Não, eles veem de longe. 

c)  Eu estreara naquele comercial. 

d)  Não é aquele que vós premiastes? 

 

8. Na frase, “Está terminando a obra no escritório”, o 

termo em destaque é um: 

a)  Barbarismo. 

b)  Gerúndio.  

c)  Pleonasmo.  

d)  Hiato.  
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9. Assinale a alternativa que completa corretamente e 

respectivamente as lacunas.  

I. Vossa senhoria me explicaria o _______ desta situação?  

II. Me explique, ________?  

III. Aceitei _______ jamais havia visto olhos mais bonitos.  

a)  por que – por quê – porquê.  

b)  por que – por que – porquê.  

c)  porquê – por quê – porque.  

d)  porquê – por quê – por que. 

 

10. Em qual das alternativas há uma palavra paroxítona? 

a)  Amor. 

b)  Jiboia. 

c)  Animal. 

d)  Bem-te-vi. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Assinale a alternativa incorreta. Sobre as técnicas de 

“Hermenêutica”, há uma série de princípios que devem 

ser observados na interpretação do texto constitucional, a 

seguir. 

a)  Princípio da Força Normativa. 

b)  Princípio da Economicidade. 

c)  Princípio da Máxima Efetividade. 

d)  Princípio da Concordância Prática ou Harmonização. 

 

12. A Constituição brasileira de 1.937 (período Vargas) fez 

com que uma das expressões dos poderes da República 

deixasse temporariamente de existir, dando lugar a um 

Conselho Federal composto de representantes dos 

Estados-Membros da Federação e mais dez membros 

nomeados pelo Presidente da República, com mandato de 

seis anos. A instituição que deixou de existir pela 

previsão daquela Constituição foi: 

a)  Supremo Tribunal Federal. 

b)  Câmara dos Deputados. 

c)  Senado Federal. 

d)  Tribunal de Contas da União. 

 

13. A respeito do tema “Poder Constituinte”, a situação em 

que normas da Constituição substituída, compatíveis com 

as normas da nova ordem constitucional, permanecem 

em vigor, mas com força de lei infraconstitucional, é 

denominada: 

a)  repristinação. 

b)  desconstitucionalização. 

c)  recepção simples. 

d)  recepção material de normas constitucionais. 

 

14. Assinale a alternativa incorreta. A Lei Geral de 

Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) preconiza que em 

todo contrato administrativo é necessária a previsão de 

determinadas cláusulas, dentre as quais: 

a)  as garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas em edital. 

b)  o crédito pelo qual correrá a despesa, com indicação da 

classificação funcional programática e da categoria 

econômica. 

c)  a legislação aplicável nos casos omissos. 

d)  o foro da contratante (Administração) como competente 

para dirimir as questões contratuais, em se tratando de 

licitações internacionais cujo custeio seja feito com 

produto de financiamento obtido junto a organismos 

financeiros internacionais. 

 

15. O controle concentrado de constitucionalidade, pelo 

Supremo Tribunal Federal, foi instituído no Brasil via 

Emenda Constitucional, na vigência da Constituição de: 

a)  1.946. 

b)  1.967. 

c)  1.834. 

d)  1.891. 

 

16. Assinale a alternativa correta sobre os atributos do Ato 

Administrativo. 

a)  a necessidade do ato administrativo corresponder às 

situações previstas em lei, de forma prévia, para se tornar 

apto a produzir os efeitos pretendidos, é denominada 

tipicidade. 

b)  presunção de legitimidade ou de legalidade do ato é 

absoluta, cabendo à Administração o ônus de prova em 

contrário. 

c)   a possibilidade da Administração criar unilateralmente 

obrigações para o administrado, ou ainda de restringir 

suas ações e direitos é um atributo do ato administrativo 

denominado hiperatividade. 

d)  a autoexecutoriedade é atributo que afasta a apreciação 

do Poder Judiciário sobre o ato administrativo. 

 

17. Assinale a alterativa correta. Para a identificação de uma 

atividade como sendo “serviço público”, a doutrina, via 

de regra, estabelece a necessidade de observância 

cumulativa de três critérios próprios, sendo eles: 

a)  critérios material; técnico; inorgânico. 

b)  critérios formal; econômico; empregatício. 

c)  critérios subjetivo ou orgânico; material; formal. 

d)  critérios econômico; material; orgânico. 

 

18. No que diz respeito aos usuários de serviços públicos e 

seu atendimento, a legislação preconiza que devem ser 

observados pela Administração uma série de princípios, 

dentre os quais não se inclui: 

a)  atualidade. 

b)  generalidade. 

c)  transparência. 

d)  formalidade. 

 

19. De acordo com a Lei de Licitações, a Administração, 

pretendendo contratar empresa para construir salas de 

atendimento médico orçadas no total de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), poderá se valer das seguintes 

modalidades de licitação: 

a)  concorrência pública, leilão e tomada de preços. 

b)  concorrência pública e convite de preços. 

c)  concurso, chamada pública e pregão eletrônico. 

d)  concorrência pública, tomada de preços ou pregão 

presencial, somente. 

 

20. Assinale a alternativa correta sobre a forma de aquisição 

da propriedade conhecida como “posse”. 

a)  a posse não pode ser adquirida por terceiro, sem mandato, 

independentemente de ratificação posterior. 

b)  a posse transmite-se aos herdeiros, mas não aos 

legatários. 

c)  os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé, 

devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da 

produção e custeio. 

d)  não é considerada perdida a posse para quem não 

presenciou o esbulho e, quando tem notícia dele, tentando 

recuperá-la, é violentamente repelido. 
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57. Relativamente à arguição de falsidade da prova 

documental, dentre as alternativas abaixo, apenas uma 

é INCORRETA. Assinale-a: 

a)  A declaração sobre a falsidade do documento, quando 

suscitada como questão principal, constará da parte 

dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a 

autoridade da coisa julgada. 

b)  A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que 

funda a sua pretensão e os meios com que provará o 

alegado. 

c)  Depois de ouvida a outra parte no prazo de quinze dias, 

será realizado o exame pericial; se a parte que produziu o 

documento concordar em retirá-lo, não se procederá ao 

exame pericial. 

d)  A falsidade deverá ser suscitada no prazo de dez dias, 

contado a partir da intimação da juntada do documento 

aos autos e será resolvida como questão incidental, salvo 

se a parte requerer que o juiz a decida como questão 

principal. 

 

58. Em relação às provas no processo trabalhista, considere 

as seguintes afirmativas: 

I. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou 

presidente, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, 

a requerimento dos vogais, das partes, seus 

representantes ou advogados. 

II. A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, 

amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não 

prestará compromisso, e seu depoimento valerá como 

simples informação. 

III. O depoimento das partes e testemunhas que não 

souberem falar a língua nacional será feito por meio de 

intérprete nomeado pelo juiz ou presidente, sendo que as 

despesas decorrentes correrão por conta da parte 

sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita. 

IV. O ônus da prova incumbe ao reclamado, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, e ao reclamante, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do reclamado. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, V, F. 

b)  F, V, V, F. 

c)  V, F, F, V. 

d)  V, F, V, V. 

 

59. Quanto à classificação e espécies de órgãos públicos, 

especificamente em relação à sua posição hierárquica, é 

possível dizer que o Tribunal de Contas (União, Estados 

ou Municípios) é considerado: 

a)  órgão singular. 

b)  órgão superior. 

c)  órgão autônomo. 

d)  órgão primário. 

 

60. Sobre as formas de prestação de serviços públicos, 

aqueles prestados pelas Autarquias, como por exemplo, 

no fornecimento de água/esgoto, como são 

denominados? 

a)  prestação indireta por outorga. 

b)  prestação indireta por delegação. 

c)  prestação direta. 

d)  prestação direta especial. 
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51. Em relação à Constituição de Crédito Tributário, 

considere as seguintes afirmativas: 

I.  O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 

tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever 

de antecipar o pagamento sem prévio exame da 

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a 

referida autoridade, tomando conhecimento da atividade 

assim exercida pelo obrigado, expressamente a 

homologa. 

II.  O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo 

só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito 

passivo. 

III. Aplica-se ao lançamento a legislação que, antes da 

ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído 

novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, 

ampliado os poderes de investigação das autoridades 

administrativas, ou outorgado ao crédito maiores 

garantias ou privilégios. 

IV. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela 

autoridade administrativa quando a lei assim o determine 

e quando a declaração não seja prestada, por quem de 

direito, no prazo e na forma da legislação tributária. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, F, V. 

b)  F, F, V, V. 

c)  V, F, F, V. 

d)  V, V, F, F. 

 

52. Em relação às disposições dos contratos em geral do 

Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 

I.  Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas 

ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais 

favorável a quem se beneficia delas. 

II.  Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita a pessoa 

ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do 

prazo dado. 

III. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé. 

IV.  A proposta de contrato obriga o proponente, somente nos 

casos em que não resultar dos termos dela, da natureza do 

negócio, ou das circunstâncias do caso. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, F, V. 

b)  F, F, V, F. 

c)  V, F, V, V. 

d)  F, V. V, F. 

 

53. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo 

a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana. Para assegurar esses 

objetivos, são instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, EXCETO: 

a)  O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras. 

b)  A criação de um órgão integrado ao MERCOSUL para 

discutir com os demais países que compõem o bloco, as 

políticas relacionadas ao meio ambiente. 

c)  O zoneamento ambiental. 

d)  Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e 

a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a 

melhoria da qualidade ambiental. 

 

54. Em relação ao controle de constitucionalidade, considere 

as seguintes afirmativas: 

I. A inconstitucionalidade pode decorrer tanto de um 

comportamento positivo, ou seja, há edição de uma 

norma em desconformidade com a Constituição Federal, 

quanto de um comportamento negativo, isto é, uma 

abstenção. 

II. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a 

inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato 

normativo, citará, previamente, o Procurador-Geral da 

União, que defenderá o ato ou texto impugnado. 

III. Cabe reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, 

em face de lei federal promulgada com teor contrário ao 

de súmula vinculante vigente.  

IV. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 

será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma 

da lei. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, F, F, V. 

b)  F, V, V, F. 

c)  V, F, V, V. 

d)  V, F, V, F. 

 

55. Os princípios orçamentários são premissas que norteiam 

as ações para a elaboração, execução e controle do 

orçamento público. Dentre os princípios do direito 

financeiro e econômico, o da exclusividade ou da pureza 

orçamentária é o princípio que: 

a)  a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho 

à previsão da receita e à fixação da despesa, não se 

incluindo na proibição a autorização para abertura de 

créditos suplementares e contratação de operações de 

crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos 

da lei. 

b)  a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas 

e prioridades da administração pública federal, incluindo 

as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária 

e estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 

c)  a Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, 

inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, e 

todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da 

administração centralizada. 

d)  o montante da despesa autorizada em cada exercício 

financeiro não poderá ser superior ao total de receitas 

estimadas para o mesmo período. 

 

56. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale 

a alternativa que corresponde a institutos que 

extinguem o crédito tributário. 

a)  A transação, a conversão do depósito em renda e a 

isenção. 

b)  A remissão, o pagamento integral do crédito tributário e 

a anistia. 

c)  A compensação, a remissão e a consignação em 

pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164. 

d)  A conversão de depósito em renda, a transação e o 

depósito integral do crédito tributário. 
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21. Assinale a alternativa correta a respeito das disposições 

da lei Complementar nº 101/2.000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

a)  na apuração dos limites de despesa total com pessoal da 

Administração Pública municipal, serão computadas 

aquelas decorrentes de incentivos à demissão voluntária. 

b)  é vedada a realização de transferências voluntárias de 

recursos para o ente que não efetive a arrecadação das 

taxas que sejam de sua competência. 

c)  o ato que resultar em aumento de despesa com pessoal, 

expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final 

do mandato do titular do respectivo Poder, é nulo de 

pleno direito. 

d)  é requisito essencial para o recebimento de transferências 

voluntárias da União, que o Município cumpra com os 

limites constitucionais de aplicação de recursos na 

cultura e habitação. 

 

22. Segundo a lei de Responsabilidade Fiscal, a verificação 

do cumprimento dos limites de gastos com pessoal (art. 

19 e 20) será realizada obrigatoriamente: 

a)  no último mês de cada exercício, dentro do período do 

mandato do gestor público. 

b)  ao final de semestres do respectivo exercício. 

c)  ao fim de cada bimestre do respectivo exercício. 

d)  ao final de cada quadrimestre do respectivo exercício. 

 

23. Assinale alternativa correta a respeito das “contribuições 

especiais” previstas no sistema tributário brasileiro. 

a)  a instituição de contribuições de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas é de competência exclusiva 

da União. 

b)  as contribuições de intervenção no domínio econômico 

incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. 

c)  os Estados e o Distrito Federal poderão instituir 

contribuição para custeio de iluminação pública, que virá 

na fatura de consumo de energia elétrica do usuário. 

d)  as contribuições sociais poderão ser instituídas por 

Decreto, na esfera Federal, e por lei ordinária, pelos 

demais entes competentes. 

 

24. O art. 154 da Constituição Federal prevê a possibilidade 

da União instituir impostos outros que não os 

expressamente previstos em seu texto, desde que não 

cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo 

próprios dos já discriminados por ela. Nesse caso, os 

Estados e Distrito federal terão direito a parte do produto 

da arrecadação, na ordem de: 

a)  5,0%. 

b)  20,0%. 

c)  15,0%. 

d)  35,0%. 

 

25. De acordo com a Constituição Federal, o ouro, quando 

definido em lei como ativo financeiro ou instrumento 

cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do 

imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários, devido na 

operação de origem, com alíquota mínima de 1,0%. Do 

montante da arrecadação, o Município de origem terá 

direito de receber o percentual equivalente a: 

a)  70,0%. 

b)  50,0%. 

c)  35,0%. 

d)  20,0%. 

 

26. Sobre a questão da repartição da competência tributária, 

em relação às taxas e contribuição de melhorias, é correto 

afirmar tratar-se de: 

a)  competência tributária privativa. 

b)  competência tributária cumulativa. 

c)  competência tributária comum. 

d)  competência tributária exclusiva. 

 

27. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o 

consumidor que for cobrado por quantia indevida, não 

sendo caso de engano justificável, tem direito à repetição 

do indébito, em valor correspondente: 

a)   ao triplo do valor que pagou pelo produto ou serviço 

contratado, acrescido de juros e correções legais. 

b) ao dobro do valor que pagou em excesso, acrescido de 

juros e correções legais. 

c)  ao mesmo valor do produto ou serviço contratado, 

acrescido de juros e correções legais. 

d)  ao valor pago em excesso, acrescido de juros e correções 

legais.   

  

28. Em relação ao tema “Intervenção de terceiros”, no 

chamamento ao processo, a citação daqueles que devam 

figurar em litisconsórcio passivo e residentes na mesma 

comarca, será requerida pelo réu na contestação e deve 

ser promovida, sob pena de ficar sem efeito o 

chamamento, no prazo de: 

a)  quinze dias. 

b)  dez dias. 

c)  trinta dias. 

d)  vinte dias. 

 

29. Segundo reza o Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor na audiência de 

conciliação em ação sob o rito comum (ordinário) 

importa em:  

a)  ato meramente irregular, impassível de punição 

processual. 

b)  arquivamento da ação. 

c)  litigância de má-fé, passível de aplicação de multa em 

favor da parte contrária. 

d)  ato atentatório à dignidade da Justiça, passível de 

aplicação de multa em favor da União ou do Estado. 

 

30. A conduta do gestor público competente, consistente em 

deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o 

cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em 

valor superior ao permitido em lei, é considerada: 

a)  crime contra as finanças públicas, apenado com detenção. 

b)  conduta atípica, cuja responsabilidade é aferida perante o 

Tribunal de Contas do Estado. 

c)  contravenção penal punida com prisão simples. 

d)  infração político-administrativa, punida com multa, nos 

termos do Decreto-Lei nº 201/67. 

 

31. Segundo o Código Penal, no peculato culposo, quando o 

funcionário concorre culposamente para o crime de 

outrem, havendo a reparação do dano após o 

oferecimento da denúncia e antes da sentença 

irrecorrível:  

a)  configura incidência de atenuante específica, somente. 

b)  é causa de isenção de pena. 

c)  configura causa de redução da pena pela metade. 

d)  é causa de extinção da punibilidade. 
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32. A Constituição Federal permite o estabelecimento de 

idade e tempo de contribuição previdenciária 

diferenciados para aposentadoria de servidores de 

determinadas categorias ou em razão de deficiência. Tal 

permissão é conferida: 

a)  somente à União, mediante lei ordinária. 

b)  à União e aos Estados, mediante emenda constitucional. 

c)  à União, aos Estados e aos Municípios, mediante lei 

complementar. 

d)  aos Estados e Municípios, mediante lei ordinária.  

 

33. A Constituição Federal estabelece a regra de idade 

mínima para aposentadoria, no âmbito da União, aos 62 

anos, se servidora mulher, e 65 anos, se homem. Os 

ocupantes do cargo de professor que comprovem tempo 

de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado 

em lei complementar, terão idade mínima reduzida em: 

a)  dois anos. 

b)  cinco anos. 

c)  três anos. 

d)  dez anos. 

 

34. A competência para legislar sobre florestas, caça, pesca, 

fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, nos termos do art. 24 da Constituição 

Federal, cabe: 

a)  privativamente à União. 

b)  também ao município, desde que de forma suplementar e 

obedecendo as normas federais e estaduais, 

especialmente sobre proteção ao meio ambiente e 

controle de poluição. 

c)  concorrentemente entre Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

d)  exclusivamente aos Estados e Distrito Federal. 

 

35. A Lei Federal nº 11.105/2.005 – Lei de Biossegurança, 

prevê sanção administrativa para quem produzir ou 

comercializar irregularmente organismos geneticamente 

modificados. Uma dessas sanções é a suspensão de 

contratação com o Poder Público pelo prazo de até: 

a)  cinco anos. 

b)  dois anos. 

c)  quatro anos. 

d)  dez anos. 

 

36. Assinale a alternativa correta. CLT – Consolidação das 

Leis do Trabalho, determina que o repouso semanal 

remunerado do trabalhador deverá coincidir com o 

domingo, nos seguintes termos: 

a)  para os setores de comércio e serviços, no mínimo uma 

vez no período máximo de seis semanas. 

b)  para os setores industriais, no mínimo uma vez no 

período máximo de dez semanas. 

c)  para os setores de comércio e serviços, no mínimo uma 

vez no período máximo de quatro semanas. 

d)  para os setores industriais, no mínimo uma vez no 

período máximo de oito semanas. 

 

37. Reza a CLT que o trabalho noturno das mulheres terá 

salário superior ao diurno, acrescidos de uma 

porcentagem adicional de no mínimo: 

a)  cinco por cento. 

b)  dez por cento. 

c)  quinze por cento. 

d)  vinte por cento. 

38. O art. 467 da CLT determina que em caso de rescisão do 

contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o 

montante das verbas rescisórias, o empregador é 

obrigado a pagar ao trabalhador, à data do 

comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte 

incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las 

acrescidas de 50%. Pelo texto de seu Parágrafo único, 

referida multa não se aplica a determinados entes, exceto: 

a)  Autarquias. 

b)  Sociedades de Economia Mista. 

c)  Fundações Públicas. 

d)  Administração Direta dos Municípios.  
 

39. A respeito das “provas” no processo trabalhista, em se 

tratando de inquérito para apuração de falta grave, cada 

parte poderá indicar testemunhas até o número de: 

a)  oito. 

b)  dez. 

c)  cinco. 

d)  seis.  
 

40. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, na 

repartição dos limites globais para fins de apuração de 

gastos com pessoal, na esfera Federal, quanto ao Poder 

Legislativo, o percentual não poderá exceder a: 

a)  2,5%. 

b)  3,0%. 

c)  6,0%. 

d)  4,5%. 
 

41. Em relação à Intervenção do Estado em seus Municípios, 

assinale a assertiva errada. 

a)  O Estado intervirá em seus Municípios quando deixar de 

ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos 

consecutivos, a dívida fundada. 

b)  O Estado intervirá em seus Municípios quando não forem 

prestadas contas devidas, na forma da lei. 

c)  O Estado intervirá em seus Municípios quando não tiver 

sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do segurança, 

saneamento básico, na cultura, ensino básico e nas ações 

e serviços públicos de saúde. 

d)  O Estado intervirá em seus Municípios quando o 

Tribunal de Justiça der provimento a representação para 

assegurar a observância de princípios indicados na 

Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, 

de ordem ou de decisão judicial. 
 

42. A Constituição Federal estabelece que a seguridade 

social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Nos termos da lei, 

compete ao Poder Público organizar a seguridade social, 

com base nos seguintes objetivos, EXCETO: 

a)  irredutibilidade do valor dos benefícios. 

b)  unicidade da base de financiamento. 

c)  uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. 

d)  universalidade da cobertura e do atendimento. 
 

43. Consistem em atributos do poder de polícia conferido à 

Administração, EXCETO: 

a)  Presunção de legitimidade. 

b)  Privativo das corporações policiais. 

c)  Autoexecutoriedade. 

d)  Coercibilidade. 
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44. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos 

previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa 

correta. 

a)  A pequena propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que trabalhada pela família, somente poderá ser 

objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes 

de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios 

de financiar o seu desenvolvimento. 

b)  A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 

socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

c)  Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, desde que devidamente 

autorização da autoridade competente e não frustrem 

outra reunião anteriormente convocada para o mesmo 

local. 

d) As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados apenas judicialmente. 

 

45. Considerando as normas para licitações e contratos da 

Administração Pública (Lei n.º 8.666/1993) e à 

modalidade de licitação denominada de pregão para a 

aquisição de bens e serviços comuns                                    

(Lei n.º 10.520/2002), considere as seguintes afirmativas: 

I.  Em relação à comprovação da qualificação técnica, o 

atestado não poderá estabelecer quantidades e prazos 

relacionados à atividade, ressalvando que o objeto 

informando no atestado seja similar, pertinente e 

compatível com o objeto licitado. 

II.  Na modalidade pregão, no curso da sessão, o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer 

novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 

vencedor. 

III. Concorrência é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 

a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 

observada a necessária qualificação. 

IV. As compras, sempre que possível, deverão atender ao 

princípio da padronização, que imponha compatibilidade 

de especificações técnicas e de desempenho, observadas, 

quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, F, V. 

b)  F, V, V, V. 

c)  V, F, V, F. 

d)  F, V, F, V. 

 

46. Em relação aos contratos de trabalho, constituem justa 

causa para rescisão pelo empregador, EXCETO: 

a)  condenação criminal do empregado, ainda que a decisão 

não tenha transitado em julgado. 

b)  negociação habitual por conta própria ou alheia sem 

permissão do empregador, e quando constituir ato de 

concorrência à empresa para a qual trabalha o 

empregado, ou for prejudicial ao serviço. 

c)  perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em 

lei para o exercício da profissão, em decorrência de 

conduta dolosa do empregado. 

d)  embriaguez habitual ou em serviço. 

 

47. A respeito da intervenção do Estado na propriedade 

privada, além da desapropriação, também acarreta a 

perda do domínio sobre o bem: 

a)  Servidão administrativa. 

b)  Requisição administrativa. 

c)  Tombamento. 

d)  Limitação administrativa. 

 

48. Em relação aos Créditos Adicionais, considere as 

seguintes afirmativas: 

I.  Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, 

correntes e extraordinários. 

II.  Os créditos suplementares e correntes serão autorizados 

por lei e abertos por decreto executivo. 

III.  O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, 

a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde 

for possível. 

IV.  Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício 

financeiro em que forem abertos, salvo expressa 

disposição legal em contrário, quanto aos especiais e 

extraordinários. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, V, F. 

b)  F, F, V, V. 

c) V, F, F, V. 

d)  F, V, F, F. 

 

49. Acerca do direito financeiro na Constituição Federal de 

1988 e dos princípios orçamentários, dentre as 

alternativas abaixo, assinale a que define de forma errada 

o princípio corresponde:  

a)  Princípio da Exclusividade: A lei orçamentária anual não 

conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 

autorização para abertura de créditos suplementares e 

contratação de operações de crédito, ainda que por 

antecipação de receita, nos termos da lei. 

b)  Princípio da Universalidade: As disponibilidades de 

caixa da União serão depositadas no banco central; as dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos 

ou entidades do Poder Público e das empresas por ele 

controladas, em instituições financeiras oficiais, 

ressalvados os casos previstos em lei. 

c)  Princípio da Programação: Os planos e programas 

nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 

Constituição serão elaborados em consonância com o 

plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

d)  Princípio da Anualidade ou Periodicidade: Os créditos 

especiais e extraordinários terão vigência no exercício 

financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de 

autorização for promulgado nos últimos quatro meses 

daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de 

seus saldos, serão incorporados ao orçamento do 

exercício financeiro subsequente. 

 

50. O Código Civil, especificamente no capítulo que trata da 

invalidade do negócio jurídico, aponta, expressamente, 

as hipóteses de nulidade absoluta. Dentre as alternativas 

abaixo, uma não consiste em hipótese de nulidade 

absoluta do negócio jurídico, assinale-a:  

a)  celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 

b)  não revestir a forma prescrita em lei. 

c)  celebrado por ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

d)  for preterida alguma solenidade que a lei considere 

essencial para a sua validade. 
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32. A Constituição Federal permite o estabelecimento de 

idade e tempo de contribuição previdenciária 

diferenciados para aposentadoria de servidores de 

determinadas categorias ou em razão de deficiência. Tal 

permissão é conferida: 

a)  somente à União, mediante lei ordinária. 

b)  à União e aos Estados, mediante emenda constitucional. 

c)  à União, aos Estados e aos Municípios, mediante lei 

complementar. 

d)  aos Estados e Municípios, mediante lei ordinária.  

 

33. A Constituição Federal estabelece a regra de idade 

mínima para aposentadoria, no âmbito da União, aos 62 

anos, se servidora mulher, e 65 anos, se homem. Os 

ocupantes do cargo de professor que comprovem tempo 

de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado 

em lei complementar, terão idade mínima reduzida em: 

a)  dois anos. 

b)  cinco anos. 

c)  três anos. 

d)  dez anos. 

 

34. A competência para legislar sobre florestas, caça, pesca, 

fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, nos termos do art. 24 da Constituição 

Federal, cabe: 

a)  privativamente à União. 

b)  também ao município, desde que de forma suplementar e 

obedecendo as normas federais e estaduais, 

especialmente sobre proteção ao meio ambiente e 

controle de poluição. 

c)  concorrentemente entre Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

d)  exclusivamente aos Estados e Distrito Federal. 

 

35. A Lei Federal nº 11.105/2.005 – Lei de Biossegurança, 

prevê sanção administrativa para quem produzir ou 

comercializar irregularmente organismos geneticamente 

modificados. Uma dessas sanções é a suspensão de 

contratação com o Poder Público pelo prazo de até: 

a)  cinco anos. 

b)  dois anos. 

c)  quatro anos. 

d)  dez anos. 

 

36. Assinale a alternativa correta. CLT – Consolidação das 

Leis do Trabalho, determina que o repouso semanal 

remunerado do trabalhador deverá coincidir com o 

domingo, nos seguintes termos: 

a)  para os setores de comércio e serviços, no mínimo uma 

vez no período máximo de seis semanas. 

b)  para os setores industriais, no mínimo uma vez no 

período máximo de dez semanas. 

c)  para os setores de comércio e serviços, no mínimo uma 

vez no período máximo de quatro semanas. 

d)  para os setores industriais, no mínimo uma vez no 

período máximo de oito semanas. 

 

37. Reza a CLT que o trabalho noturno das mulheres terá 

salário superior ao diurno, acrescidos de uma 

porcentagem adicional de no mínimo: 

a)  cinco por cento. 

b)  dez por cento. 

c)  quinze por cento. 

d)  vinte por cento. 

38. O art. 467 da CLT determina que em caso de rescisão do 

contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o 

montante das verbas rescisórias, o empregador é 

obrigado a pagar ao trabalhador, à data do 

comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte 

incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las 

acrescidas de 50%. Pelo texto de seu Parágrafo único, 

referida multa não se aplica a determinados entes, exceto: 

a)  Autarquias. 

b)  Sociedades de Economia Mista. 

c)  Fundações Públicas. 

d)  Administração Direta dos Municípios.  
 

39. A respeito das “provas” no processo trabalhista, em se 

tratando de inquérito para apuração de falta grave, cada 

parte poderá indicar testemunhas até o número de: 

a)  oito. 

b)  dez. 

c)  cinco. 

d)  seis.  
 

40. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, na 

repartição dos limites globais para fins de apuração de 

gastos com pessoal, na esfera Federal, quanto ao Poder 

Legislativo, o percentual não poderá exceder a: 

a)  2,5%. 

b)  3,0%. 

c)  6,0%. 

d)  4,5%. 
 

41. Em relação à Intervenção do Estado em seus Municípios, 

assinale a assertiva errada. 

a)  O Estado intervirá em seus Municípios quando deixar de 

ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos 

consecutivos, a dívida fundada. 

b)  O Estado intervirá em seus Municípios quando não forem 

prestadas contas devidas, na forma da lei. 

c)  O Estado intervirá em seus Municípios quando não tiver 

sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do segurança, 

saneamento básico, na cultura, ensino básico e nas ações 

e serviços públicos de saúde. 

d)  O Estado intervirá em seus Municípios quando o 

Tribunal de Justiça der provimento a representação para 

assegurar a observância de princípios indicados na 

Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, 

de ordem ou de decisão judicial. 
 

42. A Constituição Federal estabelece que a seguridade 

social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Nos termos da lei, 

compete ao Poder Público organizar a seguridade social, 

com base nos seguintes objetivos, EXCETO: 

a)  irredutibilidade do valor dos benefícios. 

b)  unicidade da base de financiamento. 

c)  uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. 

d)  universalidade da cobertura e do atendimento. 
 

43. Consistem em atributos do poder de polícia conferido à 

Administração, EXCETO: 

a)  Presunção de legitimidade. 

b)  Privativo das corporações policiais. 

c)  Autoexecutoriedade. 

d)  Coercibilidade. 
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44. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos 

previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa 

correta. 

a)  A pequena propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que trabalhada pela família, somente poderá ser 

objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes 

de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios 

de financiar o seu desenvolvimento. 

b)  A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 

socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

c)  Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, desde que devidamente 

autorização da autoridade competente e não frustrem 

outra reunião anteriormente convocada para o mesmo 

local. 

d) As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados apenas judicialmente. 

 

45. Considerando as normas para licitações e contratos da 

Administração Pública (Lei n.º 8.666/1993) e à 

modalidade de licitação denominada de pregão para a 

aquisição de bens e serviços comuns                                    

(Lei n.º 10.520/2002), considere as seguintes afirmativas: 

I.  Em relação à comprovação da qualificação técnica, o 

atestado não poderá estabelecer quantidades e prazos 

relacionados à atividade, ressalvando que o objeto 

informando no atestado seja similar, pertinente e 

compatível com o objeto licitado. 

II.  Na modalidade pregão, no curso da sessão, o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer 

novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 

vencedor. 

III. Concorrência é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 

a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 

observada a necessária qualificação. 

IV. As compras, sempre que possível, deverão atender ao 

princípio da padronização, que imponha compatibilidade 

de especificações técnicas e de desempenho, observadas, 

quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, F, V. 

b)  F, V, V, V. 

c)  V, F, V, F. 

d)  F, V, F, V. 

 

46. Em relação aos contratos de trabalho, constituem justa 

causa para rescisão pelo empregador, EXCETO: 

a)  condenação criminal do empregado, ainda que a decisão 

não tenha transitado em julgado. 

b)  negociação habitual por conta própria ou alheia sem 

permissão do empregador, e quando constituir ato de 

concorrência à empresa para a qual trabalha o 

empregado, ou for prejudicial ao serviço. 

c)  perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em 

lei para o exercício da profissão, em decorrência de 

conduta dolosa do empregado. 

d)  embriaguez habitual ou em serviço. 

 

47. A respeito da intervenção do Estado na propriedade 

privada, além da desapropriação, também acarreta a 

perda do domínio sobre o bem: 

a)  Servidão administrativa. 

b)  Requisição administrativa. 

c)  Tombamento. 

d)  Limitação administrativa. 

 

48. Em relação aos Créditos Adicionais, considere as 

seguintes afirmativas: 

I.  Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, 

correntes e extraordinários. 

II.  Os créditos suplementares e correntes serão autorizados 

por lei e abertos por decreto executivo. 

III.  O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, 

a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde 

for possível. 

IV.  Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício 

financeiro em que forem abertos, salvo expressa 

disposição legal em contrário, quanto aos especiais e 

extraordinários. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, V, F. 

b)  F, F, V, V. 

c) V, F, F, V. 

d)  F, V, F, F. 

 

49. Acerca do direito financeiro na Constituição Federal de 

1988 e dos princípios orçamentários, dentre as 

alternativas abaixo, assinale a que define de forma errada 

o princípio corresponde:  

a)  Princípio da Exclusividade: A lei orçamentária anual não 

conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 

autorização para abertura de créditos suplementares e 

contratação de operações de crédito, ainda que por 

antecipação de receita, nos termos da lei. 

b)  Princípio da Universalidade: As disponibilidades de 

caixa da União serão depositadas no banco central; as dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos 

ou entidades do Poder Público e das empresas por ele 

controladas, em instituições financeiras oficiais, 

ressalvados os casos previstos em lei. 

c)  Princípio da Programação: Os planos e programas 

nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 

Constituição serão elaborados em consonância com o 

plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

d)  Princípio da Anualidade ou Periodicidade: Os créditos 

especiais e extraordinários terão vigência no exercício 

financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de 

autorização for promulgado nos últimos quatro meses 

daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de 

seus saldos, serão incorporados ao orçamento do 

exercício financeiro subsequente. 

 

50. O Código Civil, especificamente no capítulo que trata da 

invalidade do negócio jurídico, aponta, expressamente, 

as hipóteses de nulidade absoluta. Dentre as alternativas 

abaixo, uma não consiste em hipótese de nulidade 

absoluta do negócio jurídico, assinale-a:  

a)  celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 

b)  não revestir a forma prescrita em lei. 

c)  celebrado por ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

d)  for preterida alguma solenidade que a lei considere 

essencial para a sua validade. 

 



502 - PROCURADOR JURÍDICO 

 

Página 6 de 8 

 

51. Em relação à Constituição de Crédito Tributário, 

considere as seguintes afirmativas: 

I.  O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 

tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever 

de antecipar o pagamento sem prévio exame da 

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a 

referida autoridade, tomando conhecimento da atividade 

assim exercida pelo obrigado, expressamente a 

homologa. 

II.  O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo 

só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito 

passivo. 

III. Aplica-se ao lançamento a legislação que, antes da 

ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído 

novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, 

ampliado os poderes de investigação das autoridades 

administrativas, ou outorgado ao crédito maiores 

garantias ou privilégios. 

IV. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela 

autoridade administrativa quando a lei assim o determine 

e quando a declaração não seja prestada, por quem de 

direito, no prazo e na forma da legislação tributária. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, F, V. 

b)  F, F, V, V. 

c)  V, F, F, V. 

d)  V, V, F, F. 

 

52. Em relação às disposições dos contratos em geral do 

Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 

I.  Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas 

ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais 

favorável a quem se beneficia delas. 

II.  Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita a pessoa 

ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do 

prazo dado. 

III. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé. 

IV.  A proposta de contrato obriga o proponente, somente nos 

casos em que não resultar dos termos dela, da natureza do 

negócio, ou das circunstâncias do caso. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, F, V. 

b)  F, F, V, F. 

c)  V, F, V, V. 

d)  F, V. V, F. 

 

53. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo 

a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana. Para assegurar esses 

objetivos, são instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, EXCETO: 

a)  O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras. 

b)  A criação de um órgão integrado ao MERCOSUL para 

discutir com os demais países que compõem o bloco, as 

políticas relacionadas ao meio ambiente. 

c)  O zoneamento ambiental. 

d)  Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e 

a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a 

melhoria da qualidade ambiental. 

 

54. Em relação ao controle de constitucionalidade, considere 

as seguintes afirmativas: 

I. A inconstitucionalidade pode decorrer tanto de um 

comportamento positivo, ou seja, há edição de uma 

norma em desconformidade com a Constituição Federal, 

quanto de um comportamento negativo, isto é, uma 

abstenção. 

II. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a 

inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato 

normativo, citará, previamente, o Procurador-Geral da 

União, que defenderá o ato ou texto impugnado. 

III. Cabe reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, 

em face de lei federal promulgada com teor contrário ao 

de súmula vinculante vigente.  

IV. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 

será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma 

da lei. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, F, F, V. 

b)  F, V, V, F. 

c)  V, F, V, V. 

d)  V, F, V, F. 

 

55. Os princípios orçamentários são premissas que norteiam 

as ações para a elaboração, execução e controle do 

orçamento público. Dentre os princípios do direito 

financeiro e econômico, o da exclusividade ou da pureza 

orçamentária é o princípio que: 

a)  a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho 

à previsão da receita e à fixação da despesa, não se 

incluindo na proibição a autorização para abertura de 

créditos suplementares e contratação de operações de 

crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos 

da lei. 

b)  a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas 

e prioridades da administração pública federal, incluindo 

as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária 

e estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 

c)  a Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, 

inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, e 

todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da 

administração centralizada. 

d)  o montante da despesa autorizada em cada exercício 

financeiro não poderá ser superior ao total de receitas 

estimadas para o mesmo período. 

 

56. De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale 

a alternativa que corresponde a institutos que 

extinguem o crédito tributário. 

a)  A transação, a conversão do depósito em renda e a 

isenção. 

b)  A remissão, o pagamento integral do crédito tributário e 

a anistia. 

c)  A compensação, a remissão e a consignação em 

pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164. 

d)  A conversão de depósito em renda, a transação e o 

depósito integral do crédito tributário. 

 

 

 

 

502 - PROCURADOR JURÍDICO 

 

Página 3 de 8 
 

21. Assinale a alternativa correta a respeito das disposições 

da lei Complementar nº 101/2.000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

a)  na apuração dos limites de despesa total com pessoal da 

Administração Pública municipal, serão computadas 

aquelas decorrentes de incentivos à demissão voluntária. 

b)  é vedada a realização de transferências voluntárias de 

recursos para o ente que não efetive a arrecadação das 

taxas que sejam de sua competência. 

c)  o ato que resultar em aumento de despesa com pessoal, 

expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final 

do mandato do titular do respectivo Poder, é nulo de 

pleno direito. 

d)  é requisito essencial para o recebimento de transferências 

voluntárias da União, que o Município cumpra com os 

limites constitucionais de aplicação de recursos na 

cultura e habitação. 

 

22. Segundo a lei de Responsabilidade Fiscal, a verificação 

do cumprimento dos limites de gastos com pessoal (art. 

19 e 20) será realizada obrigatoriamente: 

a)  no último mês de cada exercício, dentro do período do 

mandato do gestor público. 

b)  ao final de semestres do respectivo exercício. 

c)  ao fim de cada bimestre do respectivo exercício. 

d)  ao final de cada quadrimestre do respectivo exercício. 

 

23. Assinale alternativa correta a respeito das “contribuições 

especiais” previstas no sistema tributário brasileiro. 

a)  a instituição de contribuições de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas é de competência exclusiva 

da União. 

b)  as contribuições de intervenção no domínio econômico 

incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. 

c)  os Estados e o Distrito Federal poderão instituir 

contribuição para custeio de iluminação pública, que virá 

na fatura de consumo de energia elétrica do usuário. 

d)  as contribuições sociais poderão ser instituídas por 

Decreto, na esfera Federal, e por lei ordinária, pelos 

demais entes competentes. 

 

24. O art. 154 da Constituição Federal prevê a possibilidade 

da União instituir impostos outros que não os 

expressamente previstos em seu texto, desde que não 

cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo 

próprios dos já discriminados por ela. Nesse caso, os 

Estados e Distrito federal terão direito a parte do produto 

da arrecadação, na ordem de: 

a)  5,0%. 

b)  20,0%. 

c)  15,0%. 

d)  35,0%. 

 

25. De acordo com a Constituição Federal, o ouro, quando 

definido em lei como ativo financeiro ou instrumento 

cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do 

imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários, devido na 

operação de origem, com alíquota mínima de 1,0%. Do 

montante da arrecadação, o Município de origem terá 

direito de receber o percentual equivalente a: 

a)  70,0%. 

b)  50,0%. 

c)  35,0%. 

d)  20,0%. 

 

26. Sobre a questão da repartição da competência tributária, 

em relação às taxas e contribuição de melhorias, é correto 

afirmar tratar-se de: 

a)  competência tributária privativa. 

b)  competência tributária cumulativa. 

c)  competência tributária comum. 

d)  competência tributária exclusiva. 

 

27. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o 

consumidor que for cobrado por quantia indevida, não 

sendo caso de engano justificável, tem direito à repetição 

do indébito, em valor correspondente: 

a)   ao triplo do valor que pagou pelo produto ou serviço 

contratado, acrescido de juros e correções legais. 

b) ao dobro do valor que pagou em excesso, acrescido de 

juros e correções legais. 

c)  ao mesmo valor do produto ou serviço contratado, 

acrescido de juros e correções legais. 

d)  ao valor pago em excesso, acrescido de juros e correções 

legais.   

  

28. Em relação ao tema “Intervenção de terceiros”, no 

chamamento ao processo, a citação daqueles que devam 

figurar em litisconsórcio passivo e residentes na mesma 

comarca, será requerida pelo réu na contestação e deve 

ser promovida, sob pena de ficar sem efeito o 

chamamento, no prazo de: 

a)  quinze dias. 

b)  dez dias. 

c)  trinta dias. 

d)  vinte dias. 

 

29. Segundo reza o Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor na audiência de 

conciliação em ação sob o rito comum (ordinário) 

importa em:  

a)  ato meramente irregular, impassível de punição 

processual. 

b)  arquivamento da ação. 

c)  litigância de má-fé, passível de aplicação de multa em 

favor da parte contrária. 

d)  ato atentatório à dignidade da Justiça, passível de 

aplicação de multa em favor da União ou do Estado. 

 

30. A conduta do gestor público competente, consistente em 

deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o 

cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em 

valor superior ao permitido em lei, é considerada: 

a)  crime contra as finanças públicas, apenado com detenção. 

b)  conduta atípica, cuja responsabilidade é aferida perante o 

Tribunal de Contas do Estado. 

c)  contravenção penal punida com prisão simples. 

d)  infração político-administrativa, punida com multa, nos 

termos do Decreto-Lei nº 201/67. 

 

31. Segundo o Código Penal, no peculato culposo, quando o 

funcionário concorre culposamente para o crime de 

outrem, havendo a reparação do dano após o 

oferecimento da denúncia e antes da sentença 

irrecorrível:  

a)  configura incidência de atenuante específica, somente. 

b)  é causa de isenção de pena. 

c)  configura causa de redução da pena pela metade. 

d)  é causa de extinção da punibilidade. 
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9. Assinale a alternativa que completa corretamente e 

respectivamente as lacunas.  

I. Vossa senhoria me explicaria o _______ desta situação?  

II. Me explique, ________?  

III. Aceitei _______ jamais havia visto olhos mais bonitos.  

a)  por que – por quê – porquê.  

b)  por que – por que – porquê.  

c)  porquê – por quê – porque.  

d)  porquê – por quê – por que. 

 

10. Em qual das alternativas há uma palavra paroxítona? 

a)  Amor. 

b)  Jiboia. 

c)  Animal. 

d)  Bem-te-vi. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Assinale a alternativa incorreta. Sobre as técnicas de 

“Hermenêutica”, há uma série de princípios que devem 

ser observados na interpretação do texto constitucional, a 

seguir. 

a)  Princípio da Força Normativa. 

b)  Princípio da Economicidade. 

c)  Princípio da Máxima Efetividade. 

d)  Princípio da Concordância Prática ou Harmonização. 

 

12. A Constituição brasileira de 1.937 (período Vargas) fez 

com que uma das expressões dos poderes da República 

deixasse temporariamente de existir, dando lugar a um 

Conselho Federal composto de representantes dos 

Estados-Membros da Federação e mais dez membros 

nomeados pelo Presidente da República, com mandato de 

seis anos. A instituição que deixou de existir pela 

previsão daquela Constituição foi: 

a)  Supremo Tribunal Federal. 

b)  Câmara dos Deputados. 

c)  Senado Federal. 

d)  Tribunal de Contas da União. 

 

13. A respeito do tema “Poder Constituinte”, a situação em 

que normas da Constituição substituída, compatíveis com 

as normas da nova ordem constitucional, permanecem 

em vigor, mas com força de lei infraconstitucional, é 

denominada: 

a)  repristinação. 

b)  desconstitucionalização. 

c)  recepção simples. 

d)  recepção material de normas constitucionais. 

 

14. Assinale a alternativa incorreta. A Lei Geral de 

Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) preconiza que em 

todo contrato administrativo é necessária a previsão de 

determinadas cláusulas, dentre as quais: 

a)  as garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas em edital. 

b)  o crédito pelo qual correrá a despesa, com indicação da 

classificação funcional programática e da categoria 

econômica. 

c)  a legislação aplicável nos casos omissos. 

d)  o foro da contratante (Administração) como competente 

para dirimir as questões contratuais, em se tratando de 

licitações internacionais cujo custeio seja feito com 

produto de financiamento obtido junto a organismos 

financeiros internacionais. 

 

15. O controle concentrado de constitucionalidade, pelo 

Supremo Tribunal Federal, foi instituído no Brasil via 

Emenda Constitucional, na vigência da Constituição de: 

a)  1.946. 

b)  1.967. 

c)  1.834. 

d)  1.891. 

 

16. Assinale a alternativa correta sobre os atributos do Ato 

Administrativo. 

a)  a necessidade do ato administrativo corresponder às 

situações previstas em lei, de forma prévia, para se tornar 

apto a produzir os efeitos pretendidos, é denominada 

tipicidade. 

b)  presunção de legitimidade ou de legalidade do ato é 

absoluta, cabendo à Administração o ônus de prova em 

contrário. 

c)   a possibilidade da Administração criar unilateralmente 

obrigações para o administrado, ou ainda de restringir 

suas ações e direitos é um atributo do ato administrativo 

denominado hiperatividade. 

d)  a autoexecutoriedade é atributo que afasta a apreciação 

do Poder Judiciário sobre o ato administrativo. 

 

17. Assinale a alterativa correta. Para a identificação de uma 

atividade como sendo “serviço público”, a doutrina, via 

de regra, estabelece a necessidade de observância 

cumulativa de três critérios próprios, sendo eles: 

a)  critérios material; técnico; inorgânico. 

b)  critérios formal; econômico; empregatício. 

c)  critérios subjetivo ou orgânico; material; formal. 

d)  critérios econômico; material; orgânico. 

 

18. No que diz respeito aos usuários de serviços públicos e 

seu atendimento, a legislação preconiza que devem ser 

observados pela Administração uma série de princípios, 

dentre os quais não se inclui: 

a)  atualidade. 

b)  generalidade. 

c)  transparência. 

d)  formalidade. 

 

19. De acordo com a Lei de Licitações, a Administração, 

pretendendo contratar empresa para construir salas de 

atendimento médico orçadas no total de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), poderá se valer das seguintes 

modalidades de licitação: 

a)  concorrência pública, leilão e tomada de preços. 

b)  concorrência pública e convite de preços. 

c)  concurso, chamada pública e pregão eletrônico. 

d)  concorrência pública, tomada de preços ou pregão 

presencial, somente. 

 

20. Assinale a alternativa correta sobre a forma de aquisição 

da propriedade conhecida como “posse”. 

a)  a posse não pode ser adquirida por terceiro, sem mandato, 

independentemente de ratificação posterior. 

b)  a posse transmite-se aos herdeiros, mas não aos 

legatários. 

c)  os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé, 

devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da 

produção e custeio. 

d)  não é considerada perdida a posse para quem não 

presenciou o esbulho e, quando tem notícia dele, tentando 

recuperá-la, é violentamente repelido. 
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57. Relativamente à arguição de falsidade da prova 

documental, dentre as alternativas abaixo, apenas uma 

é INCORRETA. Assinale-a: 

a)  A declaração sobre a falsidade do documento, quando 

suscitada como questão principal, constará da parte 

dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a 

autoridade da coisa julgada. 

b)  A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que 

funda a sua pretensão e os meios com que provará o 

alegado. 

c)  Depois de ouvida a outra parte no prazo de quinze dias, 

será realizado o exame pericial; se a parte que produziu o 

documento concordar em retirá-lo, não se procederá ao 

exame pericial. 

d)  A falsidade deverá ser suscitada no prazo de dez dias, 

contado a partir da intimação da juntada do documento 

aos autos e será resolvida como questão incidental, salvo 

se a parte requerer que o juiz a decida como questão 

principal. 

 

58. Em relação às provas no processo trabalhista, considere 

as seguintes afirmativas: 

I. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou 

presidente, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, 

a requerimento dos vogais, das partes, seus 

representantes ou advogados. 

II. A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, 

amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não 

prestará compromisso, e seu depoimento valerá como 

simples informação. 

III. O depoimento das partes e testemunhas que não 

souberem falar a língua nacional será feito por meio de 

intérprete nomeado pelo juiz ou presidente, sendo que as 

despesas decorrentes correrão por conta da parte 

sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita. 

IV. O ônus da prova incumbe ao reclamado, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, e ao reclamante, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do reclamado. 

 São verdadeiras (V) ou falsas (F): 

a)  V, V, V, F. 

b)  F, V, V, F. 

c)  V, F, F, V. 

d)  V, F, V, V. 

 

59. Quanto à classificação e espécies de órgãos públicos, 

especificamente em relação à sua posição hierárquica, é 

possível dizer que o Tribunal de Contas (União, Estados 

ou Municípios) é considerado: 

a)  órgão singular. 

b)  órgão superior. 

c)  órgão autônomo. 

d)  órgão primário. 

 

60. Sobre as formas de prestação de serviços públicos, 

aqueles prestados pelas Autarquias, como por exemplo, 

no fornecimento de água/esgoto, como são 

denominados? 

a)  prestação indireta por outorga. 

b)  prestação indireta por delegação. 

c)  prestação direta. 

d)  prestação direta especial. 
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1. Esta prova terá duração de até 04 (quatro) horas e é composta por 60 questões. 

2. Ao receber o GABARITO DE RESPOSTAS OFICIAL, confira seus dados, e proceda à assinatura do mesmo. 

3. Cuidado com o GABARITO DE RESPOSTAS OFICIAL, uma vez que não haverá troca em caso de erro no preenchimento ou 

rasuras feitas pelo candidato. As questões assinaladas incorretamente ou rasuradas serão anuladas. A leitora óptica identifica apenas a 

caneta AZUL ou PRETA. 

4. Ao término da prova, entregue ao Fiscal de Sala o GABARITO DE RESPOSTAS OFICIAL corretamente preenchido e 

devidamente assinado. 

5. O candidato poderá levar somente o CADERNO DE QUESTÕES. 

6. Publicações de Gabaritos e Resultados acesse o site: www.igecs.org.br. 
BOA PROVA!  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A procura 

 

Andei pelos caminhos da Vida. 

Caminhei pelas ruas do Destino – 

Procurando meu signo. 

Bati na porta da Fortuna, 

Mandou dizer que não estava. 

Bati na porta da Fama, 

Falou que não podia atender. 

Procurei a casa da Felicidade, 

A vizinha da frente me informou 

Que ela tinha se mudado 

Sem deixar novo endereço. 

Procurei a morada da Fortaleza. 

Ela me fez entrar: deu-me veste nova, 

Perfumou-me os cabelos, 

Fez-me beber de seu vinho. 

Acertei o meu caminho. 

 
           CORALINA, Cora. Meu livro de cordel. 10. ed. São Paulo: 

Global, 2002. P. 91. 

 

1. Relendo os três primeiros versos responda, o que o eu 

lírico buscava? 

a)  O eu lírico busca algum sinal ou símbolo que represente 

uma pista sobre a realização de sua vida e de seu destino. 

b)  O eu lírico busca um lugar que explique seu caráter, sua 

vida e de seu destino. 

c)  O eu lírico está focado a vida do peregrino acomodado 

diante da vida. 

d)  O eu lírico apresenta um sentido de frustração absoluto, 

universal. 

 

2. A alternativa que melhor explica o texto: 

a) Trata-se de um trecho de narrativa de discurso indireto, 

embora pouca descrição comprove a ficção. 

b)  Ocorre uma narrativa descritiva, no entanto abre reflexão 

para um questionamento social. 

c)  O personagem do texto acima se encontra em momento 

delirioso. 

d)  A vida foi-lhe adversa, devido às várias tentativas 

frustradas do eu lírico para encontrar seu caminho, em 

que recebeu apenas indiferença e negativas. 

 

3. De acordo com os primeiros versos, de que modo o eu 

lírico agiu em sua busca? 

a)  Com deliberação e obstinação, pois percorreu lugares 

diferentes, e enfrentou situações difíceis. 

b) Mostrando às pessoas que é possível aceitar, sem 

angústia, o envelhecimento e o fracasso. 

c) Expondo seus desafios para a juventude outrora sem 

rumo. 

d) Mostrando que todos devem ter um modo de vida 

decente, sem preconceitos e injustiça. 

 

4. Assinale a alternativa em que o termo em destaque está 

grafado incorretamente: 

a)  Esta semana estreia um documentário. 

b)  Foi um ato heróico. 

c)  Eu espero que eles deem as mãos no final. 

d)  Aquele cheiro me deu enjoo. 

 

5. Analise as alternativas, e assinale a que preenche a lacuna 

corretamente na frase a seguir: 

 “_______________ são aqueles cujo radical é fixo, sem 

alterações”. 

a)  Verbos pessoais. 

b)  Verbos impessoais. 

c)  Verbos defectivos. 

d)  Verbos regulares. 

 

6. Assinale a alternativa que contém uma derivação sufixal. 

a)  Insolúvel. 

b)  Subdividido. 

c)  Doutorado. 

d)  Desocupado. 

 

7. Em qual das alternativas o verbo está no presente do 

indicativo? 

a)  Então que tu cantes. 

b)  Não, eles veem de longe. 

c)  Eu estreara naquele comercial. 

d)  Não é aquele que vós premiastes? 

 

8. Na frase, “Está terminando a obra no escritório”, o 

termo em destaque é um: 

a)  Barbarismo. 

b)  Gerúndio.  

c)  Pleonasmo.  

d)  Hiato.  
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