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PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO



555_LP_NS_DM_28/8/202015:40:57 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

 

Em etapa de captação de recursos, obras da Estátua do Laçador voltam a ficar sem 

prazo 
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32 

 

______ para o primeiro semestre de 2020, fica sem prazo o início da restauração da 

Estátua do Laçador, monumento que foi inaugurado em 1958. O Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil (Sinduscon-RS), que propôs o projeto de restauração, continua buscando 

recursos via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) para o começo do trabalho restaurativo, avaliado 

em aproximadamente R$ 800 mil. A instituição diz que já conseguiu R$ 300 mil. 

De acordo com a arquiteta da Coordenação Municipal da Memória Cultural, Manuela Lopes, 

o trabalho já foi aprovado nas comissões responsáveis por analisar o projeto, e agora resta a 

complementação de documentos. Não há prazo para entrega. Já o vice-presidente do 

Sinduscon/RS, Zalmir Chwartzmann, afirma que no momento a meta é finalizar a busca pela 

verba necessária para a restauração. _________, junto à LIC, dois projetos de captação de 

recursos. Além da reforma, há o desejo de se produzir um documentário, que será dirigido pelo 

cineasta Jaime Lerner, contando a história do monumento. A produção foi orçada em cerca de 

R$ 180 mil. 

Outro tema que envolve a estátua do Laçador trata da localização do monumento. Uma 

mudança chegou a ser discutida em 2019, mas, segundo Manuela, “por enquanto a mudança 

está mais no campo de especulação”. A arquiteta afirma que não ______ nenhum projeto com o 

objetivo de troca de local.  

Chwartzmann diz que o tema deixou de ser pauta do Sinduscon. “Várias pessoas nos 

chamaram atenção para o fato de que aquele não era o local adequado para a estátua”, explica 

o dirigente. Ele avalia que, realmente, o largo próximo ao aeroporto Salgado Filho é considerado 

inadequado. “O Laçador não está em um lugar digno da sua importância". A entidade, no entanto, 

não deverá fazer nenhum movimento de retirada. A não ser que “a cidade nos convide, mas hoje 

não existe nada”. 

Inaugurada em 20 de setembro de 1958, a estátua do Laçador marcou as comemorações 

do 123º aniversário da Revolução Farroupilha (1835-1845). Com quatro metros e 40 centímetros 

de altura e pesando, em bronze, 3,8 mil quilos, o monumento teve várias denominações: 

Bombeador, Boleador e, finalmente, Laçador. Criado no Rio de Janeiro, no atelier de Antônio 

Caringi, O Laçador esteve exposto no Parque Ibirapuera, no Pavilhão do Rio Grande do Sul, em 

1954, durante as festividades do IV Centenário de São Paulo. Depois de ser ______ pela 

prefeitura de Porto Alegre, o monumento foi instalado e inaugurado na entrada da Avenida 

Farrapos. Antônio Caringi inspirou-se no homem campeiro, tendo sido o seu modelo o 

tradicionalista e folclorista João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes, falecido em 2018. 

 
(Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2017/03/conheca-a-historia-da-

estatua-do-lacador-9753722.html - texto adaptado especialmente para esta prova.) 

  

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 01, 10, 16 e 29. 

 

A) Previsto – Apresentaram-se – se apresentou – adquirido 

B) Prevista – Apresentou-se – apresentou-se – adquirida 

C) Previsto – Se apresentou – se apresentou – adquirido 

D) Prevista – Se apresentaram – se apresentou – adquirida 

E) Previsto – Apresentaram-se – apresentaram-se – adquirida 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa em que a substituição de termo do texto acarretaria alteração 

de sentido ou incorreção linguística. 

 

A) avaliado (l. 04) por estimado. 

B) meta (l. 09) por intenção. 

C) pauta (l. 18) por agenda. 

D) dirigente (l. 20) por vice-presidente. 

E) denominações (l. 26) por designações. 
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QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa em que a substituição da estrutura do texto pelo pronome 

oblíquo está INCORRETA.  
 

A) que propôs o projeto de restauração (l. 03) – que o propôs. 

B) buscando recursos (l. 03-04) – buscando-os. 

C) analisar o projeto (l. 07) – analisá-lo. 

D) contando a história do monumento (l. 12) – contando-lhe.  

E) que envolve a estátua (l. 14) – que a envolve. 
 

 

QUESTÃO 04 – O texto trata de um monumento conhecido, de modo geral, pelos sul-rio-grandenses, 

a estátua do Laçador. A respeito desse monumento, o texto aborda as seguintes questões, EXCETO: 
 

A) Foi produzida fora do Rio Grande do Sul. 

B) Necessita de restauração; para isso está se captando verba. 

C) Representa um modelo idealizado de gaúcho, que já não existe mais. 

D) Alguns creem que o local em que está exposto não é o mais adequado. 

E) Já teve outros nomes antes de “Laçador”. 
 

 

QUESTÃO 05 – Considere as seguintes possibilidades de inserção de vírgulas em certos trechos do 

texto: 
 

I. Antes e após no momento (l. 09). 

II. Após Laçador (l. 14). 

III. Após por enquanto (l. 15). 

IV. Antes e após aquele (l. 19). 
 

Quais preservam a correção do texto? 
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto às possibilidades de alterações nos verbos 

do seguinte trecho do texto: 
 

Outro tema que envolve a estátua do Laçador trata da localização do monumento. Uma mudança 

chegou a ser discutida em 2019, mas, segundo Manuela, “por enquanto a mudança está mais no 

campo de especulação”. 
 

A) A substituição de envolve por aborda não enseja outras alterações para manter a correção do 

texto. 

B) A substituição de trata da por refere-se à manteria a correção do texto. 

C) A mudança de a ser discutida por à discussão não acarretaria erro ao texto. 

D) A substituição de está por atém-se preservaria a correção do texto. 

E) A substituição de está por restringe-se exigiria mudança de preposição na sequência. 
 

 

QUESTÃO 07 – Se o período a seguir, que está na voz ativa, fosse passado para a voz passiva, como 

ficaria a forma verbal? 
 

A entidade, no entanto, não deverá fazer nenhum movimento de retirada. 
 

A) dever-se-á fazer. 

B) deverá ser feito. 

C) será devido fazer. 

D) será feito. 

E) deverá sido feito. 
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QUESTÃO 08 – Considere as seguintes possibilidades de substituição de nexos no texto: 

 

I. De acordo com (l. 06) – Conforme. 

II. Já (l. 08) – Por sua vez (seguido de vírgula). 

III. no entanto (l. 21) – porém. 

IV. A não ser que (l. 22) – a menos que. 

 

Quais manteriam a correção e o sentido original do texto? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 09 – Nos vocábulos arquiteta e comissões aparecem os seguintes fenômenos fonéticos, 

respectivamente: 

 

A) Ditongo oral – Dígrafo. 

B) Dígrafo – Dígrafo e ditongo nasal. 

C) Encontro consonantal – Dígrafo vocálico. 

D) Ditongo oral – Ditongo nasal. 

E) Encontro consonantal e dígrafo – Encontro consonantal. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale, entre as palavras retiradas do texto, a alternativa em que uma palavra NÃO 

pode ser considerada proparoxítona eventual. 

 

A) início – indústrias. 

B) necessária – documentário. 

C) responsáveis – importância. 

D) história – estátua. 

E) centenário – Antônio. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – Com base na Lei Orgânica do Município de Vacaria, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores. 

II. A Câmara Municipal será composta por 20 (vinte) Vereadores. 

III. As leis ordinárias, as leis complementares e os decretos legislativos integram o Processo 

Legislativo.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 12 – Em relação às competências da Câmara Municipal e do Prefeito Municipal, segundo a 

Lei Orgânica do Município de Vacaria, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1   

1. Competência da Câmara Municipal, com sanção do Prefeito Municipal. 

2. Competência Privativa do Prefeito Municipal. 

 

Coluna 2 

(  ) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a 

sua fiel execução. 

(  ) Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de seu 

pagamento. 

(  ) Administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e arrecadação 

de tributos. 

(  ) Aprovar a concessão de serviços de táxi, táxi lotação, transporte coletivo urbano e transporte 

coletivo interdistrital, bem como seus pontos de partidas e itinerários. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 1 – 2 – 1. 

B) 1 – 2 – 1 – 2. 

C) 1 – 1 – 2 – 2. 

D) 2 – 1 – 1 – 1. 

E) 2 – 2 – 2 – 1.  

 

 

QUESTÃO 13 – Segundo as disposições do Capítulo III – Do Poder Legislativo da Lei Orgânica do 

Município de Vacaria, sujeita-se à perda do mandato o Vereador que: 

 

I. Fixar domicílio eleitoral fora do Município.  

II. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa, ou 

atentatórios às instituições vigentes. 

III. Deixar de comparecer em cada sessão ordinária, salvo licença ou missão por esta autorizada. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 15 – Segundo o Art. 17 do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, NÃO fica 

prejudicado o merecimento, e nem acarreta a interrupção da contagem do tempo de exercício para 

fins de promoção, quando o servidor: 

  

A) Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa. 

B) Completar três faltas injustificadas ao serviço. 

C) Somar duas penalidades de advertência. 

D) Completar cinco faltas justificadas ao serviço. 

E) Somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário para término da 

jornada. 

 

 

QUESTÃO 16 – Com base nas disposições do Art. 27 do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, 

analise as seguintes assertivas relativas às gratificações para os servidores e assinale C, se corretas, 

ou I, se incorretas. 

 

(  ) A Gratificação por Dedicação de Atividade Exclusiva (GDAE) será paga somente aos Procuradores 

do Município efetivos, no valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento 

do cargo. 

(  ) A Gratificação especial aos Médicos de Equipes de Saúde da Família será no valor equivalente ao 

percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento do cargo. 

(  ) A GDAE aos servidores municipais efetivos, ocupantes dos cargos de Arquiteto, Engenheiros e 

Desenhista, será no valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento 

básico do cargo (Classe A). 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) I – C – C. 

B) C – C – C.  

C) C – I – I. 

D) C – I – C. 

E) I – C – I.  

 

 

QUESTÃO 17 – O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria define que o 

exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Segundo o Art. 17 do referido 

Regime, NÃO interrompem o exercício os casos de: 

 

A) Reversão e aproveitamento. 

B) Transposição e reversão. 

C) Recondução e readaptação. 

D) Promoção e reintegração. 

E) Aposentadoria provisória e reintegração. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 14 – Segundo as definições do Art. 2º do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, a 

identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional denomina-se: 

 

A) Padrão. 

B) Proventos. 

C) Salário. 

D) Ordenado. 

E) Nível. 
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QUESTÃO 18 – O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria define que os 

servidores que executarem atividades penosas, insalubres, perigosas ou com risco de vida farão "jus" 

a um adicional sobre o vencimento pago. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O exercício da atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um 

adicional de 40% (quarenta por cento), segundo a classificação no grau máximo, sobre o 

vencimento do respectivo cargo. 

B) O exercício da atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um 

adicional de 30% (trinta por cento), segundo a classificação no grau médio, sobre o vencimento do 

respectivo cargo. 

C) O exercício da atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um 

adicional de 10% (dez por cento), segundo a classificação no grau mínimo, sobre o vencimento do 

respectivo cargo. 

D) O adicional de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de 30% (trinta por cento) 

e 20% (vinte por cento). 

E) Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao 

servidor optar por um deles, quando for o caso. 

 

 

QUESTÃO 19 – O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria define os prazos 

em que o servidor poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, mediante comprovação, em 

determinadas situações. Sendo assim, segundo o Art. 115 do referido Regime, caso o servidor usufrua 

a totalidade do prazo da concessão, por motivo de nascimento de filho ou adoção, para o pai, será de 

__________ dias consecutivos, a contar da data do evento. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) onze 

B) dez 

C) nove 

D) oito 

E) sete 

 

 

QUESTÃO 20 – Segundo o Art. 152 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 

Vacaria, a ação disciplinar, quanto às infrações puníveis com demissão e destituição da função de 

confiança, prescreverá em quantos anos? 

 

A) Um. 

B) Dois. 

C) Três. 

D) Quatro. 

E) Cinco. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – Dentre as novas modalidades esportivas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, 

está o surfe. Nessa modalidade, o Brasil estará representado pelos atletas:  

 

I. Gabriel Medina. 

II. Ítalo Ferreira. 

III. Tiago Silva. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 



555_LEG_NS_DM_28/8/202015:45:36 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 22 – A Fazenda do Socorro, conhecido ponto turístico de Vacaria, tem sua origem no 

século: 

 

A) XVIII, nos tempos em que os paulistas de Sorocaba vinham aos campos da Vacaria dos Pinhais 

buscar o gado e levá-los a Minas Gerais. 

B) XVI, no período das Guerras dos Emboabas pelas disputas pelo controle das minas de ouro da 

região Sudeste. 

C) XIX, no contexto histórico dos conflitos de terras oriundos da Guerra do Paraguai. 

D) XVII, durante a exploração de cana de açúcar na região nordeste do Rio Grande do Sul. 

E) XIX, ao longo da primeira etapa de colonização alemã da Região Sul do país. 

 

 

QUESTÃO 23 – A “Pessoa do Ano” é uma edição anual da Revista Time destinada a destacar o perfil 

que, naquele ano, mais teria influenciado eventos e/ou pessoas. Em 2019, a Revista Time elegeu 

como Pessoa do Ano: 

 

A) Papa Francisco. 

B) Donald Trump. 

C) Rainha Elizabeth. 

D) Greta Thunberg. 

E) Nancy Pelosi. 

 

 

QUESTÃO 24 – O Acordo de Paris tem como tema central: 

 

A) A igualdade de gênero. 

B) O aquecimento global. 

C) A discriminação racial. 

D) O protecionismo econômico. 

E) As regulações alfandegárias. 

 

 

QUESTÃO 25 – Que problema ambiental fez com que a Austrália fosse destaque das principais 

agências de notícia no final de 2019 e início de 2020? 

 

A) Assoreamento de aquíferos. 

B) Deslizamento de terras. 

C) Poluição do litoral norte. 

D) Esgotamento do solo. 

E) Incêndios florestais. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de Símbolos: 

  Conector “e” 

  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Conector “Se...então...” 

  Conector “Se e somente se” 

  Negação de uma proposição 

 

QUESTÃO 26 – Considerando que as coordenadas do vértice da função de segundo grau 

bxxf  2)(  são (0, -5), então o valor de 
2b  será: 

 

A) 5. 

B) -5. 

C) 25. 

D) -25. 

E) 0. 
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QUESTÃO 27 – A figura abaixo representa dois triângulos equiláteros ABC e BDE nos quais a medida 

de AD é 12. 

 
 

Se B é ponto médio de AD e os pontos A, B e D estão alinhados, então a área do triângulo ABC é: 

 

A) 35 . 

B) 36 . 

C) 37 . 

D) 38 . 

E) 39 . 

 

 

QUESTÃO 28 – Um capital de R$ 18.000,00, aplicado a uma taxa de 6% ao mês, durante um 

semestre, produz um montante, no regime de capitalização simples, de: 

 

A) R$ 24.480,00. 

B) R$ 20.480,00. 

C) R$ 16.480,00. 

D) R$ 9.480,00. 

E) R$ 6.480,00. 

 

 

QUESTÃO 29 – Se P, Q e R são proposições simples tais que P e Q são verdadeiras e R é falsa, então 

o valor lógico de   RQP   é: 

 

A) Enigmático. 

B) Contraditório. 

C) Falso. 

D) Verdadeiro. 

E) Impossível de determinar. 

 

 

QUESTÃO 30 – A negação da proposição “Vacaria é uma cidade populosa” é dada pela proposição: 

 

A) Vacaria não tem muitos habitantes. 

B) Vacaria não é uma cidade populosa. 

C) Vacaria tem menos de duzentos mil habitantes. 

D) Vacaria tem poucos habitantes. 

E) É impossível negar que Vacaria não seja uma cidade populosa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – O controle difuso da constitucionalidade de leis e atos normativos exercido pelo Poder 

Judiciário: 
 

A) Produz decisão judicial com efeito declaratório, portanto, ex nunc. 

B) Impõe ao senado federal a vinculação à decisão proferida pelo supremo tribunal federal, devendo 

este suspender a decisão do ato considerado inconstitucional em todo o território nacional. 

C) Também é chamado de controle concreto ou incidental. 

D) Produz decisão que não fica sujeita a qualquer modulação de efeitos, semelhante ao que ocorre no 

controle concentrado de constitucionalidade. 

E) Produz decisão com efeito erga omnes, portanto, de forma diversa do que se verifica no controle 

concentrado, no qual o efeito da decisão é inter partes. 
 

 

QUESTÃO 32 – NÃO está(ão) sujeito(s) a desapropriação: 
 

A) Os bens públicos de domínio da União. 

B) Os bens móveis. 

C) Os bens incorpóreos. 

D) O subsolo. 

E) O espaço aéreo. 
 

 

QUESTÃO 33 – A desapropriação especial urbana é de competência: 
 

A) De qualquer Município. 

B) De Município que tenha plano diretor. 

C) Dos Municípios e dos Estados. 

D) Da União. 

E) De qualquer ente público. 
 

 

QUESTÃO 34 – De acordo com o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, a 

ocupação indevida de bem público: 
 

A) Configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por 

acessões e benfeitorias. 

B) Somente autoriza a indenização por benfeitorias necessárias, entendidas como tais as 

indispensáveis à conservação do bem. 

C) Autoriza a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, desde que realizadas de boa-fé.   

D) Autoriza a indenização das benfeitorias em geral, mas não o direito de retenção. 

E) Autoriza o direito de retenção enquanto as benfeitorias realizadas não forem indenizadas. 
 

 

QUESTÃO 35 – O Município de Vacaria é demandado em ação civil de procedimento comum. Na 

contestação, o réu alega fato modificativo da pretensão do autor. O juiz, então, oportuniza ao 

demandante que se manifeste no prazo de: 
 

A) 5 dias úteis. 

B) 8 dias úteis. 

C) 10 dias úteis. 

D) 15 dias úteis. 

E) 30 dias úteis. 
 

 

QUESTÃO 36 – Em uma demanda cível de procedimento comum, o magistrado determina a emenda 

da petição inicial, mas esse ato não é produzido pelo autor. Nesse caso, o magistrado: 
 

A) Extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 

B) Extinguirá o processo com julgamento do mérito. 

C) Realizará o julgamento de improcedência liminar do pedido. 

D) Procederá ao saneamento do feito. 

E) Dará prosseguimento ao procedimento, com a designação de audiência de conciliação e mediação. 
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QUESTÃO 37 – O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pode ser considerado como 

direito: 

 

A) Fundamental de natureza exclusivamente individual. 

B) Difuso. 

C) Coletivo em sentido restrito. 

D) Individual homogêneo. 

E) Privado de natureza disponível. 

 

 

QUESTÃO 38 – De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

A) O Município tem competência para atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao 

índice oficial de correção monetária. 

B) O Município tem o poder discricionário de instituir IPTU sobre imóvel situado em área considerada 

pela localidade como urbanizável ou de expansão urbana. 

C) O contribuinte do IPTU é considerado notificado do lançamento pela publicação do ato no diário 

oficial. 

D) O único imóvel residencial da família não pode ser penhorado para pagamento de IPTU incidente 

sobre este bem. 

E) Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 

 

 
QUESTÃO 39 – A Lei nº 4.320/1964, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro: 

 

A) Foi recepcionada pela Constituição Federal atual na condição de lei complementar, mas pode ser 

alterada por lei ordinária. 

B) Foi recepcionada pela Constituição Federal na condição de lei ordinária, mas somente pode ser 

alterada por lei complementar. 

C) Foi recepcionada pela Constituição Federal atual, na condição de lei complementar e somente pode 

ser alterada por lei desta natureza. 

D) Foi recepcionada pela Constituição Federal na condição de lei ordinária e, portanto, pode ser 

alterada por lei desta mesma natureza. 

E) Não foi recepcionada pela Constituição Federal atual. 

 

 

QUESTÃO 40 – A espécie recursal do Processo do Trabalho que não se destina à apreciação de fatos 

e provas, mas sim a resguardar a aplicação e vigência da legislação de competência da Justiça do 

Trabalho é: 

 

A) Recurso ordinário. 

B) Recurso de agravo de instrumento. 

C) Recurso de agravo de petição. 

D) Recurso de revista. 

E) Embargos de declaração. 


