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PREFEITURA DE GUARUJÁMUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO

concurso público

001. Prova objetiva | procurador jurídico municipal

  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 80 questões objetivas.

   Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, 
informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.

   Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

   Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

   A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

   Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.

   Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, 
assinando termo respectivo.

   Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.

   Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

Nome do candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG
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ConheCimentos espeCífiCos

Direito ConstituCional

01. A respeito do incidente de arguição de inconstitucionali-
dade, é correto afirmar que
(A) é cabível no controle concentrado e não no controle 

difuso.
(B) da decisão que a rejeitar, cabe recurso extraordiná-

rio, com efeito suspensivo.
(C) pode ser suscitada por qualquer das partes, pelo  

Ministério Público ou de ofício pelo juiz.
(D) a declaração de inconstitucionalidade pelo plenário 

do STF sobre a mesma matéria não impede sua 
remessa ao órgão julgador competente.

(E) nesse tipo de incidente não cabe a intervenção de 
amicus curiae.

02. Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, 
assinale a alternativa correta a respeito do mandado de 
segurança.
(A) A existência de recurso administrativo com efeito 

suspensivo não impede o uso do mandado de segu-
rança contra omissão da autoridade.

(B) O trânsito em julgado não obsta a impetração do 
mandado de segurança contra decisão judicial.

(C) É competente, originariamente, o Superior Tribunal 
de Justiça, para mandado de segurança contra ato 
do Tribunal de Contas da União.

(D) A impetração de mandado de segurança coletivo por 
entidade de classe em favor dos associados depende 
da autorização destes.

(E) O Superior Tribunal de Justiça é competente para 
processar e julgar, originariamente, mandado de  
segurança contra ato de órgão colegiado presidido 
por Ministro de Estado.

03. Na hipótese de um Prefeito de determinado Município edi-
tar uma medida provisória para explorar, mediante conces-
são, serviço local de gás canalizado, essa medida será
(A) inconstitucional, sobre o fundamento de que a Carta 

Magna brasileira veda a edição de medidas provisó-
rias em âmbito municipal.

(B) constitucional, pois não há vedação para edição de 
medidas provisórias municipais, desde que previstas 
na Lei Orgânica, e a matéria é de competência do 
Município.

(C) inconstitucional, uma vez que é permitida a edição 
de medidas provisórias municipais, mas a explora-
ção de serviço local de gás canalizado, ainda que de 
competência do Município, não pode ser explorado 
mediante concessão.

(D) constitucional, desde que a medida provisória tenha 
previsão expressa na Constituição do Estado, pois a 
matéria é de competência dos Municípios e a explora-
ção do serviço pode ser feita por meio de concessão.

(E) inconstitucional, uma vez que, embora, em tese, seja 
possível a edição de medida provisória municipal, a 
exploração do serviço em questão não é de compe-
tência dos Municípios.

04. Considere a seguinte situação hipotética:

Atena, 22 anos de idade, é auxiliar de limpeza, empre-
gada de uma empresa privada, mas presta serviço, no 
horário noturno, em uma repartição pública municipal, re-
cebendo remuneração maior do que Narciso, 17 anos de 
idade, que também exerce as mesmas funções na referi-
da empresa, mas que presta serviços em um supermer-
cado no horário diurno. Pelo serviço extraordinário por 
eles prestado, ambos recebem remuneração superior em 
quarenta por cento à do normal. Narciso pretende ser 
transferido para o período noturno para receber a mes-
ma remuneração de Atena. E esta pretende equiparação 
de salá rio com outro funcionário, servidor público, que 
exerce função semelhante no mesmo órgão em que ela 
presta serviços.

Segundo as disposições constitucionais acerca dos direi-
tos sociais dos trabalhadores, é correto afirmar que

(A) Atena está recebendo a remuneração correta pelo 
serviço extraordinário e tem direito à equiparação 
salarial pretendida, e Narciso não tem direito a obter 
transferência para o período noturno e está recebendo 
a remuneração correta pelo serviço extraordinário.

(B) Atena não está recebendo a remuneração correta 
pelo serviço extraordinário, não tem direito à equipa-
ração salarial pretendida, e Narciso não tem direito a 
obter transferência para o período noturno e também 
não está recebendo a remuneração correta pelo ser-
viço extraordinário.

(C) Atena está recebendo a remuneração correta pelo 
serviço extraordinário, e não tem direito à equipara-
ção salarial pretendida, e Narciso tem direito a obter 
transferência para o período noturno e está receben-
do a remuneração correta pelo serviço extraordinário.

(D) Atena não está recebendo a remuneração correta 
pelo serviço extraordinário e não tem direito à equi-
paração salarial pretendida, e Narciso tem direito 
a obter transferência para o período noturno e não 
está recebendo a remuneração correta pelo serviço 
extraordinário.

(E) Atena e Narciso recebem a remuneração correta 
pelo serviço extraordinário, sendo que Narciso tem 
direito à transferência para o horário noturno e Atena 
tem direito à equiparação salarial pretendida.
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08. No tocante aos servidores públicos, o Texto Magno  
dispõe que a incorporação de vantagens à remuneração 
do cargo efetivo é

(A) vedada para as de caráter temporário, mas permi-
tidas aquelas vinculadas ao exercício de função de 
confiança.

(B) permitida para as de caráter temporário e aquelas 
vinculadas ao exercício de função de confiança, mas 
vedadas às de cargo em comissão.

(C) vedada as de caráter temporário ou vinculadas ao 
exercício de função de confiança ou de cargo em  
comissão.

(D) vedada as de caráter permanente ou vinculadas ao 
exercício de função de confiança ou de cargo em  
comissão.

(E) vedada as de caráter permanente ou temporárias 
se estiverem vinculadas ao exercício de cargo em 
comissão, permitidas as vinculadas ao exercício de 
função de confiança.

09. Segundo as normas constitucionais, o sistema especial 
de inclusão previdenciária

(A) veda a instituição de alíquotas diferenciadas.

(B) tem por objetivo atender aos trabalhadores de baixa 
renda, exceto os que se encontram na informalidade.

(C) beneficia aqueles sem renda própria que se dedi-
quem ao trabalho doméstico, independentemente da 
renda da sua família.

(D) não prevê redução no tempo de contribuição dos 
trabalhadores incluídos para fins de aposentadoria 
e pensão.

(E) aplica-se aos trabalhadores informais e os que exer-
cem trabalho doméstico no âmbito de sua residên-
cia, não beneficiando os trabalhadores com vínculo 
formal de emprego.

10. Conforme dispõem as súmulas do Supremo Tribunal 
Federal, é correto afirmar que

(A) a extinção do mandato do prefeito impede a instau-
ração de processo pela prática dos crimes previstos 
no art. 1o do Decreto-Lei no 201/67.

(B) o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos 
servidores inativos.

(C) a definição dos crimes de responsabilidade e o esta-
belecimento das respectivas normas de processo e 
julgamento são da competência legislativa concor-
rente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

(D) não viola a Constituição a vinculação do reajuste de 
vencimentos de servidores estaduais ou municipais 
a índices federais de correção monetária.

(E) não ofende a Constituição lei municipal que impede 
a instalação de estabelecimentos comerciais do 
mesmo ramo em determinada área.

05. Determinado Vereador apresentou projeto de lei ordinária 
objetivando a criação de um órgão vinculado à Câmara Mu-
nicipal, para auxiliar a Casa na sua função constitucional 
de fiscalização das contas do Município, dispondo que os 
cargos públicos desse novo órgão seriam todos de livre no-
meação e exoneração por parte do Presidente da Câmara.

Nessa situação hipotética, segundo o disposto na Cons-
tituição Federal, é correto afirmar que o referido projeto 
de lei

(A) está em consonância com a Constituição Federal, 
pois não há impedimento para a criação do órgão 
por meio de projeto de lei ordinária de iniciativa par-
lamentar, e os respectivos cargos podem ser criados 
como cargos em comissão.

(B) apresenta vício de iniciativa no projeto de lei, uma vez 
que um único Vereador não poderia propor esse tipo 
de projeto e, ainda, essa matéria teria que ser propos-
ta por meio de emenda à Lei Orgânica Municipal.

(C) é inconstitucional quanto aos cargos do novo órgão, 
que não poderiam ser criados como cargos em co-
missão, mas teriam que ser preenchidos por meio de 
concurso público, mas não há inconstitucionalidades 
quanto aos seus demais aspectos.

(D) viola a Constituição Federal quanto à proposta de 
criação do órgão, que é vedado pelo texto consti-
tucional, ainda que, em tese, possa haver interesse 
público na sua criação.

(E) não contraria o texto constitucional se a criação do 
novo órgão esteja prevista na Constituição do Esta-
do e na Lei Orgânica Municipal, devendo prever que 
apenas os cargos de direção, chefia e assessora-
mento devem ser cargos em comissão.

06. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente 
da República e apreciar os relatórios sobre a execução 
dos planos de governo, é competência constitucional

(A) privativa da Câmara dos Deputados.

(B) exclusiva do Senado Federal.

(C) do Tribunal de Contas da União.

(D) da Câmara dos Deputados, que aprecia a matéria e 
do Senado, que a julga.

(E) exclusiva do Congresso Nacional.

07. Assinale a alternativa correta a respeito do veto do Chefe 
do Poder Executivo.

(A) Dentro de quarenta e oito horas, deve o Presidente 
do Senado Federal ser comunicado dos motivos do 
veto.

(B) O prazo do veto presidencial é de quinze dias corri-
dos, contados da data do seu recebimento.

(C) O veto parcial somente abrangerá texto de artigo, de 
parágrafo, de inciso ou de palavra.

(D) O veto será apreciado em sessão conjunta do Con-
gresso, dentro de quinze dias a contar de seu rece-
bimento.

(E) Se o veto não for mantido, será o projeto imediata-
mente enviado, para promulgação, ao Presidente do 
Senado Federal.
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13. De acordo com a Constituição Federal, o Regime Próprio 
de Previdência Social aplica-se ao agente público ocupante

(A) de emprego público.

(B) de cargo público.

(C) exclusivamente de cargo temporário.

(D) exclusivamente de cargos nas Polícias Militares e Cor-
pos de Bombeiros Militares de Estados e Municípios.

(E) exclusivamente de cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração.

14. Considere o seguinte caso hipotético: por meio de um 
decreto, o Prefeito disciplinou o fluxo de procedimentos 
relativos à fase interna das licitações municipais e extin-
guiu dez cargos públicos vagos. Referido decreto

(A) é inconstitucional, pois, ao dispor sobre licitações e 
contratos, usurpou competência legislativa exclusiva 
da União.

(B) será sustado pela Câmara de Vereadores, no exer-
cício da atividade de controle de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa de outros 
Poderes.

(C) deverá ser anulado pelo Poder Judiciário por implicar 
aumento de despesa e extinção de órgãos públicos.

(D) é anulável por extrapolar os limites da delegação 
l egislativa prevista na Constituição Federal.

(E) é válido por observar os limites constitucionais da com-
petência regulamentar do Chefe do Poder Executivo.

15. A realização de audiência pública

(A) em reunião conjunta, com a participação de titulares 
e representantes dos órgãos competentes, terá vali-
dade, independentemente da lavratura de ata.

(B) antes da tomada de decisão é obrigatória, podendo 
substituir, a juízo da autoridade administrativa com-
petente, a motivação dos atos administrativos que 
neguem, limitem ou afetem direitos.

(C) é obrigatória sempre que o valor estimado para uma 
licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas 
ou sucessivas for superior a R$ 330.000.000,00.

(D) será substituída pela realização de consulta pública 
junto a organizações e associações legalmente reco-
nhecidas, mediante requerimento justificado dessas 
entidades.

(E) obriga o Poder Público a adotar seus resultados 
r egistrados em ata como razões de decidir, no pro-
cedimento de tomada de decisão.

Direito aDministrativo

11. Assinale exemplo de ato administrativo sujeito à anula-
ção pelo Poder Judiciário.

(A) Exoneração de servidor em estágio probatório, moti-
vada pela insuficiente avaliação de seu desempenho.

(B) Exoneração ad nutum de cargo em comissão.

(C) Despacho de revogação de licitação, em decorrência 
de fato superveniente comprovado, pertinente e sufi-
ciente para justificar a decisão.

(D) Autorização de emprego de máquinas, equipamen-
tos e servidores públicos em obra particular, sem 
o bservância das formalidades legais.

(E) Anteprojeto de lei que visa instituir programa 
de p olíticas públicas que acarrete aumento de 
despes a, desacompanhado de estudo de impacto 
o rçamentário e financeiro.

12. Em relação à remuneração dos servidores públicos, assi-
nale a alternativa correta.

(A) A Constituição Federal assegura a revisão geral 
anua l da remuneração dos servidores públicos, 
m ediante lei específica, admitida a incorporação de 
vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 
exercício de função de confiança.

(B) A remuneração dos empregados de empresas públi-
cas e sociedades de economia mista, que recebam 
recursos do Município para pagamento de despesas 
de pessoal ou de custeio em geral, não poderá exce-
der o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito.

(C) O subsídio dos ocupantes de cargos e funções na 
administração autárquica e fundacional do Municí-
pio, incluídas as vantagens pessoais de qualquer 
natureza e as parcelas de caráter indenizatório pre-
vistas em lei, não poderá exceder o subsídio mensal, 
em espécie, do Prefeito.

(D) Nos Municípios em que a Lei Orgânica fixar o subsídio 
mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribu-
nal de Justiça estadual como limite único, os subsí-
dios dos Vereadores observarão referida limitação.

(E) O servidor público readaptado conforme a limita-
ção que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, enquanto permanecer nessa condição e 
desde que possua a qualificação e habilitação exigi-
dos, perceberá a remuneração do cargo de destino, 
acrescida das vantagens vinculadas ao exercício do 
cargo de origem incorporadas.
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19. Um servidor da Secretaria Municipal de Saúde transferiu 
à Santa Casa de Misericórdia do Município, duas ambu-
lâncias, de propriedade do Município, para prestação de 
serviços de saúde pela associação sem fins lucrativos, 
sem prévia celebração de convênio. Em tese, o servidor 
praticou ato

(A) regular, já que os serviços prestados no âmbito do 
Sistema Único de Saúde prescindem da observância 
de formalidades.

(B) inexistente, porque a alienação de bens móveis 
p úblicos depende de avaliação, autorização legisla-
tiva específica e prévia licitação.

(C) de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública.

(D) tipificado como crime na lei de licitações e contratos.

(E) infração político-administrativa, sujeita ao julgamento 
do Poder Judiciário.

20. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 
Complementar no 101/2000, entende-se por transferên-
cia voluntária

(A) a entrega de recursos correntes ou de capital entre 
entes da federação, a título de cooperação, auxílio 
ou assistência financeira, que não decorra de deter-
minação constitucional ou legal ou os destinados ao 
Sistema Único de Saúde.

(B) a transferência de recursos correntes ou de capi-
tal de um ente da federação para uma associação 
sem fins lucrativos, a título de cooperação, auxílio 
ou subsídio financeiro, destinados ao Sistema Único 
de Saúde.

(C) a transferência de recursos correntes, materiais ou 
financeiros, entre entes da federação, a título de 
c ooperação, auxílio ou subsídio, que decorra de 
d eterminação constitucional ou legal.

(D) o repasse de recursos de capital, de um ente da 
f ederação para associação sem fins lucrativos, a 
títul o de subsídio financeiro ou assistencial, que 
d ecorra de obrigação legal, mediante celebração de 
instrumentos jurídicos específicos.

(E) a transferência de recursos entre entes da federa-
ção, a título de cooperação, auxílio ou complemen-
tação financeira, para cumprimento dos limites cons-
titucionais relativos à educação e à saúde, mediante 
dotação específica.

16. O Prefeito do Município “X” pretende contratar serviços 
técnicos especializados para monitoramento de mídias 
digitais e redes sociais, com a finalidade de mapear as 
referências ao Município e buscar identificar meios mais 
eficazes de d ivulgação de informações de relevante inte-
resse público para os munícipes. Essa contratação será

(A) precedida de licitação, na modalidade pregão, do 
tipo menor preço.

(B) precedida de licitação, na modalidade concorrência, 
do tipo técnica e preço, por se tratar de típico serviço 
de publicidade a ser prestado por agências de pro-
paganda.

(C) direta, por dispensa de licitação, por se tratar de aqui-
sição de insumos estratégicos para planeja mento de 
política pública.

(D) direta, por inexigibilidade de licitação, em razão da 
natureza singular do objeto.

(E) precedida de chamamento público, na modalidade 
concurso, com estipulação prévia da remuneração.

17. Os serviços públicos de interesse local

(A) na área da assistência social são destinados aos 
contribuintes da previdência social e prestados priva-
tivamente por entidades beneficentes, com empreg o 
de recursos do orçamento da seguridade social, 
mediante celebração de convênios ou instrumentos 
congêneres.

(B) na área da saúde serão integralmente custeados 
com recursos advindos de emendas individuais ao 
projeto de lei orçamentária, vedada a destinação 
para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

(C) na área da educação correspondem ao atendimento 
ao educando em todas as etapas da educação bási-
ca e superior, limitados a programas suplementares 
de material didático escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde.

(D) são objeto de gestão associada por meio de convê-
nios de cooperação entre municípios limítrofes, nos 
termos de lei complementar estadual.

(E) são organizados e prestados, diretamente ou sob 
r egime de concessão ou permissão, pelos Municí-
pios, incluído o transporte coletivo.

18. A contratação, pelo Poder Público, da construção, ope-
ração, administração e gestão de serviços não peda-
gógicos de 10 unidades municipais de ensino infantil, 
m ediante licitação, pelo prazo de 30 (trinta) anos, com 
valor estimado de R$ 20.000.000,00 e estipulação de 
pagamento da remuneração exclusivamente pelo Poder 
Público constitui, em tese, hipótese de

(A) concessão administrativa.

(B) concessão patrocinada.

(C) concessão comum de serviço público.

(D) concessão de direito real de uso.

(E) terceirização de mão de obra.
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Direito ProCessual Civil

23. Foi proferida sentença condenando um Município, não 
capital de Estado, ao pagamento de valor equivalente a 
100 salários mínimos. Em sede de reexame necessário, 
o Tribunal de Justiça, por votação não unânime, manteve 
a sentença, declarando procedente a demanda contra o 
Município.

Nesse caso hipotético, afirma-se corretamente que

(A) será aplicada a técnica do julgamento ampliado, de-
vendo ser convocados outros julgadores em número 
suficiente para garantir a possibilidade de inversão 
do resultado inicial.

(B) será aplicada a técnica do julgamento ampliado, as-
segurado às partes o direito de sustentar oralmente 
suas razões perante os novos julgadores, bem como 
apresentar novas provas.

(C) não será aplicada a técnica do julgamento ampliado 
porque o proveito econômico obtido na causa é infe-
rior a 500 salários mínimos.

(D) o julgamento é nulo, tendo em vista que não era  
cabível, no caso hipotético apresentado, o reexame 
necessário, por ausência de seus pressupostos.

(E) não é aplicável a técnica do julgamento ampliado no 
julgamento por votação não unânime no reexame 
necessário.

24. Acerca do distinguishing, afirma-se corretamente que

(A) apesar de não ser previsto na lei processual civil bra-
sileira, é aceito pela doutrina e Jurisprudência.

(B) conforme entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça, aplica-se também ao incidente de resolução de 
demandas repetitivas.

(C) foi previsto na lei processual, aplicável somente no 
âmbito do controle de constitucionalidade.

(D) foi previsto na lei processual, aplicável somente no 
procedimento dos recursos repetitivos no Superior 
Tribunal de Justiça.

(E) trata-se de instituto do direito anglo-saxão, não apli-
cável no Brasil, conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça.

21. Um jornalista apresentou requerimento de acesso aos 
prontuários de todos os pacientes atendidos no posto de 
saúde de um determinado bairro do Município “X”, funda-
mentando o pedido na Lei de Acesso à Informação – Lei 
federal no 12.527/2011 e esclarecendo que a i ntenção 
seria de obter elementos suficientes para publi car 
r eportagem com o perfil das pessoas atendidas n aquela 
l ocalidade. O responsável pela administração do posto 
de saúde agirá corretamente se

(A) condicionar o deferimento do pedido à apresenta-
ção, pelo jornalista, de documentos que comprovem 
sua habilitação profissional e seu vínculo trabalhis-
ta com o veículo que publicará a reportagem, bem 
como ao pagamento de taxa pela extração de cópias 
dos prontuários.

(B) entregar as cópias dos prontuários de todas as pes soas 
atendidas no posto de saúde, no último ano, m ediante 
pagamento de valor equivalente ao custo das cópias, 
observado o princípio da transparência ativa.

(C) classificar os prontuários como informação pessoal, 
de acesso restrito, e disponibilizar cópia dos docu-
mentos em meio eletrônico ou digital, apenas ao 
jornalista solicitante, por se tratar de informação de 
interesse geral preponderante.

(D) exigir que o jornalista firme termo de responsabili-
dade e entregar apenas cópias dos prontuários dos 
pacientes física ou legalmente incapazes de fornece-
rem consentimento expresso.

(E) indeferir o requerimento, expressamente, por se 
tratar de informações pessoais cuja divulgação ou 
acesso por terceiros depende de expresso consenti-
mento das pessoas que se referem.

22. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 
F ederal, é correto afirmar:

(A) as garantias do contraditório e da ampla defesa 
d evem ser observadas nos processos perante os Tri-
bunais de Contas, inclusive na apreciação da legali-
dade do ato de concessão inicial de aposentadoria, 
reforma e pensão.

(B) o salário mínimo pode ser usado como indexador de 
base de cálculo de vantagem de servidor público ou 
empregado estável.

(C) a ausência de defesa técnica por advogado em pro-
cesso administrativo disciplinar acarreta sua nulida-
de por violação à garantia constitucional do devido 
processo legal.

(D) a vinculação do reajuste de vencimentos de servi-
dores estaduais ou municipais a índices federais de 
correção monetária é inconstitucional.

(E) o direito ao auxílio alimentação estende-se aos ser-
vidores inativos aposentados voluntariamente ante s 
da entrada em vigor da Emenda Constitucional  
no 41, de 2003.
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27. Em relação à fixação dos honorários advocatícios sucum-
benciais nos casos em que não há condenação,

(A) se o proveito econômico for irrisório, ele deve ser  
fixado por equidade.

(B) a regra é a fixação entre 10 e 20% do valor desatua-
lizado da causa.

(C) devem ser fixados entre 10 e 15% sobre o proveito 
econômico.

(D) se o proveito for baixo, deve ser calculado sobre o 
valor da causa atualizado.

(E) a regra é a fixação por equidade.

28. A habilitação de advogado no processo eletrônico, confor-
me entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça,

(A) gera a presunção de ciência de todos os atos pro-
cessuais, publicados e não publicados, cujo prazo 
começa a correr da habilitação.

(B) gera a presunção de ciência de todos os atos proces-
suais já publicados, recomeçando a correr o prazo 
da habitação, desprezando-se a data da publicação.

(C) gera a presunção de ciência de todos os atos proces-
suais não publicados, começando a correr o prazo da 
habilitação, o que dispensa futura publicação.

(D) deve ser equiparada à antiga carga física dos autos, 
razão pela qual todos os prazos começam a correr 
após cinco dias da habilitação.

(E) gera a presunção de ciência de todos os atos pro-
cessuais que forem efetivamente acessados pelo 
advogado após este clicar em seu conteúdo.

29. Acerca dos Juizados Especiais da Fazenda, assinale a 
alternativa correta.

(A) É cabível reclamação ao STJ contra acórdão de Turma 
Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública no 
qual a decisão impugnada diverge de orientação fixada 
em precedentes do STJ.

(B) É cabível pedido de uniformização de jurisprudência 
ao STJ contra acórdão de Turma Recursal do Juizado 
Especial da Fazenda Pública se a decisão impugnada 
diverge de orientação fixada em precedentes do STJ.

(C) É cabível o pedido de uniformização de jurisprudência 
quando as Turmas de diferentes Estados derem à lei 
federal interpretações divergentes.

(D) Não é cabível o pedido de uniformização de jurispru-
dência quando a decisão proferida estiver em contra-
riedade com súmula do STJ.

(E) Não é cabível embargos de divergência quando a 
decisão proferida estiver em contrariedade de juris-
prudência decorrente de recurso repetitivo.

25. Um particular ajuizou demanda contra o Município e  
obteve a concessão de tutela provisória, atendidos os 
pressupostos legais para a concessão desta. O cumpri-
mento da tutela provisória ocasionou custos ao erário 
público. Entretanto, o autor desistiu posteriormente da 
ação, o que ensejou a extinção do feito sem resolução 
do mérito.

Nesse caso, o Município

(A) deverá ajuizar ação autônoma para pleitear a inde-
nização dos prejuízos decorrentes da tutela provisó-
ria, independentemente de qualquer demonstração 
de culpa do autor, em razão da adoção da teoria do 
risco-proveito.

(B) poderá requerer nos próprios autos do processo 
onde foi deferida a tutela provisória a liquidação do 
valor devido e iniciar o cumprimento de sentença, 
desde que provada a existência de dolo ou culpa do 
autor, tendo em vista a adoção da teoria subjetiva em 
relação aos danos processuais.

(C) tendo em vista a adoção da teoria do risco-proveito, 
o autor responderá independentemente de culpa 
pelos prejuízos causados, e a liquidação dos danos 
deverá ser feita nos próprios autos do processo onde 
foi deferida a tutela provisória.

(D) deverá ajuizar ação autônoma para pleitear a indeni-
zação dos prejuízos decorrentes da tutela provisória, 
mas deverá provar a culpa do autor, em razão da 
adoção da teoria subjetiva para apuração dos danos 
processuais.

(E) poderá requerer nos próprios autos do processo 
onde foi deferida a tutela provisória a liquidação do 
valor devido e iniciar o cumprimento de sentença; 
presume-se a culpa do autor que somente não será 
responsabilizado se provar que tinha justo motivo 
para a desistência do processo.

26. O Município impetrou mandado de segurança contra o 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado em razão 
de ato ilegal e abusivo deste perante o Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo que denegou a segurança. 
Foi apresentado Recurso Ordinário pelo Município que 
foi interposto perante o Tribunal de Justiça e o relator, em 
juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso. 
A medida judicial adequada a ser adotada pelo Município 
é a apresentação de

(A) reclamação em razão da usurpação de competência 
do Superior Tribunal de Justiça.

(B) novo mandado de segurança contra o relator do pro-
cesso perante o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo.

(C) recurso especial ou extraordinário, a depender da 
matéria de fundo ser infraconstitucional ou constitu-
cional.

(D) agravo de instrumento, para que a matéria seja deci-
dida pelo colegiado competente.

(E) agravo de despacho denegatório de recurso ordiná-
rio, endereçado diretamente ao Superior Tribunal de 
Justiça.
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32. Foi aprovada uma lei de iniciativa de Vereador que esten-
dia aos servidores públicos inativos o auxílio-alimentação 
já previsto em lei para os servidores públicos em ativi-
dade. O prefeito ajuizou ação direta de inconstituciona-
lidade perante o Tribunal de Justiça do Estado que foi 
julgada improcedente. Os fundamentos da ação eram:  
i) a inconstitucionalidade formal da lei em razão do vício 
de iniciativa, tendo em vista que a matéria tratada seria 
de iniciativa privativa do Prefeito; ii) a ofensa ao texto da 
Súmula Vinculante no 55 do Supremo Tribunal Federal 
(“O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos 
servidores inativos”).

A medida judicial mais adequada ao caso a ser adotada 
no processo seria

(A) a apresentação de recurso extraordinário, dirigido 
ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento em 
ofensa a preceito da Constituição Estadual.

(B) apresentação de Ação de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental pelo Município perante o Supremo 
Tribunal Federal.

(C) deixar transitar em julgado a decisão e propor dentro 
do prazo de até cinco anos ação rescisória.

(D) apresentação de reclamação perante o Supremo Tri-
bunal Federal.

(E) requerer ao Governador do Estado que ajuize ação 
direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal.

Direito tributário e FinanCeiro

33. A lei de um certo município considera como urbanizáveis 
determinadas áreas constantes de loteamentos aprova-
dos pelos órgãos competentes, destinados à habitação, 
à indústria e ao comércio, mesmo localizados fora das 
á reas definidas como urbana. Referido município pro-
move a exação do IPTU (Imposto sobre a Proprieda-
de Predial e Territorial Urbana) também sobre as áreas 
u rbanizáveis, sem que, contudo, nela tenha implemen-
tado quaisquer melhoramentos.

Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar a 
c obrança do IPTU em mencionadas áreas é

(A) ilegal, porque o Código Tributário Nacional determina 
que, para a cobrança do imposto, se faz necessário, 
no mínimo, a existência de meio-fio ou calçamento, 
com canalização de águas pluviais.

(B) ilegal, porque o Código Tributário Nacional determina 
que, para a cobrança do imposto, se faz necessário, 
no mínimo, a existência de rede de iluminação pública, 
com ou sem posteamento para distribuição domiciliar.

(C) legítima, porque a incidência do imposto sobre imó-
vel situado em área considerada pela lei local, como 
urbanizável ou de expansão urbana, não está condi-
cionada à existência dos melhoramentos elencados 
no Código Tributário Nacional.

(D) inconstitucional, porque, no caso, o município deve-
ria exigir o tributo denominado taxa de ocupação e 
não o imposto.

(E) inconstitucional, porque, no caso, inexiste contra-
prestação do município relativamente aos contribuin-
tes das referidas áreas, ainda que não específicas.

30. Assinale a alternativa correta sobre o mandado de injun-
ção coletivo.

(A) Pode ser proposta por associação legalmente consti-
tuída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, 
para assegurar o exercício de direitos, liberdades e 
prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de 
seus associados, na forma de seus estatutos e desde 
que pertinentes a suas finalidades, necessário, para 
tanto, autorização especial.

(B) Os direitos, as liberdades e as prerrogativas prote-
gidos por mandado de injunção coletivo são os per-
tencentes, indistintamente, a uma coletividade inde-
terminada de pessoas ou determinada por grupo, 
classe ou categoria.

(C) No mandado de injunção coletivo, a sentença fará 
coisa julgada ilimitadamente, abrangendo todas as 
pessoas que estiverem em situação análoga às pes-
soas integrantes da coletividade, do grupo, da classe 
ou da categoria substituídos pelo impetrante.

(D) O mandado de injunção coletivo induz litispendência 
em relação aos individuais, e os efeitos da coisa jul-
gada não beneficiarão o impetrante que não requerer 
a desistência da demanda individual no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da ciência comprovada da impe-
tração coletiva.

(E) A norma regulamentadora superveniente produzirá 
efeitos ex tunc em relação aos beneficiados por de-
cisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da 
norma editada lhes for mais favorável.

31. José tentou obter um emprego em uma empresa privada. 
Durante a entrevista de seleção, foi dispensado pelo  
recrutador, sob a alegação de que existiriam registros nos 
arquivos da Secretaria Estadual da Segurança Pública, 
relativos à sua pessoa, que o desabonavam. Em razão 
disso, requereu, mediante petição endereçada à Secreta-
ria da Segurança Pública, que lhe fossem disponibilizadas 
todas as informações existentes acerca de sua pessoa, o 
que lhe foi negado. A medida judicial mais adequada para 
a obtenção das informações requeridas por José é

(A) habeas data.

(B) mandado de segurança.

(C) ação de exibição de documentos.

(D) tutela antecipada em caráter antecedente.

(E) tutela cautelar em caráter antecedente.
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36. Determinado contribuinte foi autuado na data de 20 de 
j aneiro de 2019 pela prática de infração tributária, de cujo 
Auto de Infração e Imposição de multa (AIIM) constou 
aplicação de penalidade pecuniária no importe de 50%, 
conforme legislação vigente na data da autuação, sobre 
o v alor do imposto não recolhido. Inconformado, o con-
tribuinte impugnou o auto, cuja decisão de indeferiment o 
veio em 29 de março do mesmo ano. Da decisão de 
i ndeferimento, o contribuinte, tempestivamente, inter-
pôs recurso voluntário, na data de 05 de abril de 2019, 
cuja decisão, mantendo a decisão anterior, foi publicada 
em 05 de maio de 2019. Ocorre que, posteriormente à 
decisão irreformável, foi publicada em 12 de dezembro 
de 2019 nova lei que, revogando a anterior, determinou, 
para a mesma infração, aplicação de multa máxima no 
percentual de 30%.

Diante da situação hipotética e de acordo com o que 
e stabelece o Código Tributário Nacional acerca da apli-
cação da legislação tributária, é correto afirmar que

(A) a Fazenda Municipal deve, de ofício, rever o AIIM e 
reduzir a penalidade aplicada.

(B) o contribuinte pode pleitear administrativamente a 
r evisão do AIIM para aplicação da penalidade menor, 
com fundamento na interpretação mais benigna.

(C) a Fazenda Pública deve anular o AIIM anterior e 
notificar o contribuinte do novo lançamento com 
p enalidade de 30% e devolver o que recebeu a 
maior, independentemente de prévio protesto.

(D) o contribuinte não tem direito a pleitear a redução da 
penalidade, eis que, quando da publicação da nova 
lei, ato já se encontrava definitivamente julgado.

(E) a aplicação da lei mais benéfica tanto pode ser efeti-
vada de ofício pela Fazenda Pública, quanto pleiteada 
pelo contribuinte, desde que dentro de 5 anos, conta-
dos da data da autuação.

37. Determinada empresa brasileira, que atua na produção 
de videogramas musicais de autores brasileiros, impe-
trou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, con-
tra de autoridade fiscal de certo município, tendo em vista 
lhe e star sendo exigido o ISS (Imposto Sobre Serviço), 
alegando direito constitucional à imunidade. A liminar foi 
deferida para fins de suspender a exigibilidade do cré dito 
tributário.

A respeito da situação hipotética, é correto afirmar que

(A) o deferimento da liminar não obsta que a Fazenda 
Municipal inscreva o pretenso crédito na dívida ativa.

(B) o instrumento manejado, ou seja, o mandamus, não 
se presta para discutir imunidade tributária.

(C) para concessão da liminar se fazia necessário o 
d epósito do valor integral do imposto exigido.

(D) a mera impetração do mandamus já seria suficiente 
para suspender a exigibilidade do crédito tributário, 
sendo desnecessária, para esse fim, fosse ou não 
concedida a liminar.

(E) o juízo deveria ter extinto o feito, eis que, no caso 
concreto, não se afigura o direito líquido e certo da 
impetrante a sustentar o instrumento manejado.

34. Metalúrgica Ferro-Forte S/A, produtora de objetos de 
ferr o desde 1975, adquiriu em 2019 um imóvel pertencen-
te à Imobiliária Lar Ltda., tendo em vista a extinção dessa 
última nesse mesmo ano, pelo valor de R$ 500.000,00. 
Relativamente ao ITBI (Imposto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis), no que concerne à transmissão em ques-
tão, é correto afirmar que

(A) não haverá incidência do imposto, de modo que a 
Metalúrgica Ferro-Forte nada deverá a esse título ao 
município da localização do bem.

(B) haverá incidência do imposto, a ser recolhido no 
município da sede da empresa extinta, uma vez que 
essa tinha como atividade preponderante a compra 
e venda de bens imóveis.

(C) haverá incidência do imposto, a ser recolhido no 
m unicípio da localização do bem, se ficar compro-
vado que a atividade da empresa extinta, na venda 
de bens imóveis, superou 50% de sua receita opera-
cional, nos dois anos anteriores à sua extinção.

(D) não haverá incidência do imposto, nada sendo d evido 
ao município da sede da empresa extinta, se for 
a purado que essa deixou de exercer atividade há 
mais de 2 anos, antes da data regular de sua extinção.

(E) não haverá incidência do imposto somente se, no 
município da localização do bem, houver lei munici-
pal isentante que favoreça os interesses da Metalúr-
gica Ferro-Forte.

35. Acerca da indisponibilidade de bens, decretada em sede 
de medida cautelar fiscal, tratando-se de pessoa jurídica, 
referida indisponibilidade recairá somente sobre os bens 
do ativo permanente, podendo, ainda, ser estendida aos 
bens do acionista controlador e aos dos que, em razão do 
contrato social ou estatuto, tenham poderes para fazer a 
empresa cumprir suas obrigações fiscais, tratando-se de 
lançamento de ofício, ao tempo

(A) do lançamento.

(B) do fato gerador.

(C) da constituição do crédito tributário.

(D) da inscrição na dívida ativa.

(E) do vencimento do crédito.
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40. Assinale a alternativa que está em consonância com o 
disposto na Constituição Federal no que se refere aos 
orçamentos.

(A) A lei orçamentária anual não poderá conter previsões 
de despesas para exercícios seguintes, com a espe-
cificação dos investimentos plurianuais e d aqueles 
em andamento.

(B) A lei orçamentária de diretrizes orçamentárias 
compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de 
i nvestimento e o orçamento da seguridade social, 
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vincu-
lados, da administração direta ou indireta, bem como 
os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 
P oder Público.

(C) O projeto de lei orçamentária será acompanhado 
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as 
r eceitas e despesas, decorrente de isenções, anis-
tias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia.

(D) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da administração pública fede-
ral, exceto 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 apli-
cação das agências financeiras oficiais de fomento.

(E) Os orçamentos fiscais e de investimento, compati-
bilizados com a lei do orçamento anual, terão entre 
suas funções a de reduzir desigualdades regionais, 
segundo critério populacional.

41. Nos termos da Lei no 4.320/64, as autorizações de des-
pesa, não computadas ou insuficientemente dotadas na 
Lei do Orçamento, são créditos adicionais. Acerca de 
r eferidos créditos, é correto asseverar que

(A) se classificam como especiais quando destinados a 
despesas urgentes e imprevistas, em caso de guer-
ra, comoção intestina ou calamidade pública.

(B) os créditos suplementares e especiais serão abertos 
por decreto do Poder Executivo, que deles dará ime-
diato conhecimento ao Poder Legislativo.

(C) os créditos adicionais terão vigência adstrita aos dois 
exercícios financeiros subsequentes ao que forem 
abertos, salvo expressa disposição legal em contrá-
rio, quanto aos especiais e suplementares.

(D) os recursos provenientes de excesso de arrecada-
ção, ainda que não comprometidos, não podem ser 
utilizados para abertura de créditos suplementares e 
especiais.

(E) a abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para 
ocorrer a despesa e será precedida de exposição 
justificativa.

38. No que se refere à contratação das operações de cré-
dito, de acordo com o que dispõe a Lei Complementar  
no 101/00, é correto afirmar que o ente interessado deve-
rá formalizar seu pleito, fundamentando-o em parecer de 
seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação 
custo-benefício, o interesse econômico e social da opera-
ção e, ainda, o atendimento das condições previstas na 
referida lei, dentre as quais

(A) inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos 
recursos provenientes da operação, quando se tratar 
de operações por antecipação de receita.

(B) observância dos limites e das condições fixados pela 
Câmara dos Deputados, ou órgão equivalente nos 
Estados ou Municípios.

(C) existência de prévia e expressa autorização para a 
contratação, no texto da lei orçamentária, em crédi-
tos adicionais ou lei específica.

(D) autorização específica da Câmara dos Deputados, 
ou órgão equivalente nos Estados e Municípios, 
quando se tratar de operação de crédito interno.

(E) se tratando de operações relativas à dívida mobiliá-
ria federal autorizadas, no texto da lei de diretrizes 
orçamentárias ou de créditos adicionais, elas s erão 
objeto de processo complexo objetivando o atendi-
mento das suas especificidades.

39. Estabelece o art. 35, da Lei no 4.320/64, que pertencem 
ao exercício financeiro as receitas nele arrecadas e as 
despesa nele empenhadas. Referida lei adota, portanto, 
o denominado regime

(A) misto.

(B) de competência.

(C) de caixa.

(D) compensatório.

(E) sistemático.
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45. Conforme expressa previsão do Decreto no 99.274, de  
06 de junho de 1990, assinale a alternativa que apresen-
ta de maneira correta o órgão e a respectiva composição 
integrante da estrutura do Sistema Nacional do Meio Am-
biente (Sisnama).

(A) Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio 
A mbiente.

(B) Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho de 
G overno.

(C) Órgão Central: o Ministério do Meio Ambiente e 
R eforma Agrária.

(D) Órgãos Executores: o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes.

(E) Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades munici-
pais responsáveis pelo controle e fiscalização.

46. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação 
ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, pro-
moção, proteção e recuperação do meio a mbiente. Assim 
sendo, a norma jurídica aplicável à espécie prevê, dentre 
outras, a seguinte sanção para sua punição:

(A) repreensão.

(B) multa diária, semanal ou mensal.

(C) apreensão dos produtos e subprodutos da fauna  
e flora.

(D) destruição de equipamentos ou veículos de qualquer 
natureza, utilizados ou não na infração.

(E) constritiva de direitos.

47. A legislação que regula a utilização e proteção da vegeta-
ção nativa do Bioma Mata Atlântica determina que

(A) em relação à proteção da vegetação secundária em 
estágio inicial de regeneração, será admitida a prá-
tica agrícola do pousio nos Estados da Federação 
onde tal procedimento é utilizado tradicionalmente.

(B) o corte far-se-á de maneira diferenciada, conforme 
se trate de vegetação primária ou secundária, em 
ambas as situações, levando-se em conta o estágio 
de regeneração.

(C) é permitida a coleta de subprodutos florestais, desde 
que haja prévia autorização do órgão fiscalizador.

(D) os novos empreendimentos que impliquem na  
supressão de vegetação deverão ser implantados 
preferencialmente em áreas ainda não substancial-
mente alteradas.

(E) a exploração da vegetação secundária em estágio 
inicial de regeneração será autorizada pelo órgão 
municipal competente.

42. Considerando-se a classificação das despesas públicas, 
conforme dispõe a Lei no 4.320/64, é correto afirmar que 
as transferências destinadas a cobrir despesas de cus-
teio das entidades beneficiadas se classificam como

(A) despesas de custeio.

(B) transferências voluntárias.

(C) subvenções.

(D) transferências de capital.

(E) transferências correntes.

Direitos DiFusos e Coletivos

43. Em relação aos direitos e interesses metaindividuais, as-
sim entendidos como os difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos, assinale a alternativa correta.

(A) A defesa dos direitos e interesses metaindividuai s 
em juízo pode ser realizada por qualquer órgão 
r epresentativo da sociedade ou comunidade.

(B) A tutela de direitos individuais homogêneos  deve ser 
feita  por intermédio da ação popular.

(C) São reputados como interesses coletivos aque-
les a ssim entendidos como decorrentes de origem 
c omum.

(D) A tutela de direitos coletivos  deve ser feita  por inter-
médio do dissídio coletivo.

(E) São considerados interesses ou direitos difusos: 
os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
s ejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato.

44. No que diz respeito à ação popular, assinale a assertiva 
correta, a partir do entendimento sumular do Supremo 
Tribunal Federal.

(A) O mandado de segurança a substitui visando a tutela 
dos direitos por ela assegurados.

(B) A pessoa jurídica não tem legitimidade para sua  
propositura.

(C) Haverá reexame necessário como pressuposto de 
eficácia da sentença proferida no seu procedimento.

(D) A sentença, ainda que julgue a lide manifestamente 
temerária, não deve condenar o autor ao pagamento 
das custas, sob pena de ofensa do direito de acesso 
à Justiça.

(E) O seu ajuizamento prescreve em 10 (dez) anos.
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50. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da po-
lítica de saúde mental, a assistência e a promoção de 
ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, 
com a devida participação da sociedade e da família, 
sendo correto afirmar, ante a disciplina da Lei no 10.216 
de 06 de abril de 2001, que
(A) a pessoa que solicita voluntariamente sua interna-

ção fica dispensada de assinar declaração de que 
optou por esse regime de tratamento, no momento 
da admissão.

(B) o término da internação involuntária deve ocorrer, 
apenas, por determinação do médico que acompa-
nha o paciente.

(C) a internação involuntária será autorizada por médi-
co devidamente registrado no Conselho Regional de 
Medicina - CRM de qualquer Estado da federação.

(D) a internação psiquiátrica involuntária deverá, no 
prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao 
Ministério Público Estadual pelo responsável técnico 
do estabelecimento no qual tenha ocorrido.

(E) o término da internação voluntária pode se dar por 
solicitação escrita do familiar.

51. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adoles-
cente, conforme os preceitos constantes do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, observando-se que
(A) em cada Município haverá, no mínimo, 1 (um) Con-

selho Tutelar, como órgão integrante da administra-
ção pública local, composto de 4 (quatro) membros, 
escolhidos pela população local.

(B) o mandato dos conselheiros tutelares será de 4 (qua-
tro) anos, vedada a recondução.

(C) o processo de escolha de seus membros ocorrerá 
em data unificada em todo o território nacional a cada  
4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outu-
bro do ano subsequente ao da eleição presidencial.

(D) o exercício efetivo da função de conselheiro cons-
tituirá serviço público relevante e estabelecerá pre-
sunção de idoneidade moral, reputação ilibada e 
n otório saber na área.

(E) as suas decisões poderão ser revistas pelo Ministé-
rio Público.

52. Segundo os ditames do Estatuto do Idoso, é certo que
(A) ao idoso em observação é assegurado o direito a 

acompanhante, devendo o órgão de saúde propor-
cionar as condições adequadas para a sua perma-
nência em tempo integral, segundo o critério médico.

(B) em todo atendimento de saúde, os maiores de  
75 (seten ta e cinco) anos terão preferência especial 
s obre os demais idosos, exceto em caso de emergência. 

(C) para ter acesso à gratuidade de transporte coletivo 
público urbano, é necessário que o idoso tenha car-
teira especial emitida pelo Município para tanto.

(D) a obrigação alimentar em favor do idoso é sucessiva, 
podendo ele optar por exigi-la entre os prestadores.

(E) aos maiores de 60(sessenta) anos, fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos interestaduais.

48. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante 
as regras constantes na Lei no 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, assim como nas legislações estaduais e muni-
cipais pertinentes, sendo certo que nos termos da norma 
federal referida, os loteamentos deverão, pelo menos, 
atender aos seguintes requisitos:

(A) os lotes terão área mínima de 120 m2 (cento e vint e 
metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) 
m etros, salvo quando o loteamento se destinar a 
urbanização específica ou edificação de conjuntos 
habitacionais de interesse social, previamente apro-
vados pelos órgãos públicos competentes.

(B) as áreas destinadas a sistemas de circulação, a 
i mplantação de equipamento urbano e comunitário, 
bem como a espaços livres de uso público, serão 
proporcionais à densidade de ocupação prevista 
pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para 
a zona em que se situem.

(C) ao longo das faixas de domínio público das rodovias, 
a reserva de faixa não edificável poderá ser reduzida 
por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumen-
to do planejamento territorial, até o limite mínimo de 
3 (três) metros de cada lado.

(D) ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa 
de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva 
de uma faixa não edificável de, no mínimo, 10 (dez) 
metros de cada lado.

(E) as vias de loteamento deverão se articular com as 
vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e 
harmonizar-se com a topografia regional.

49. A denominada Lei de Improbidade Administrativa disci-
plina que a posse e o exercício de agente público ficam 
condicionados à apresentação de declaração dos bens e 
valores que compõem o seu patrimônio privado, ressal-
tando-se que

(A) uma vez entregue, deve ser arquivada junto ao 
ó rgão fazendário do respectivo ente político para fins 
de fiscalização.

(B) compreenderá todo o ativo do agente público, inclu-
sive os objetos e utensílios de uso doméstico.

(C) a declaração de bens será anualmente atualizada e 
na data em que o agente público deixar o exercício 
do mandato, cargo, emprego ou função.

(D) será punido, com a pena de suspensão até que a exi-
ba, o agente público que se recusar a prestar declara-
ção dos bens, dentro do prazo determinado.

(E) o ente político, a seu critério, poderá facultar ao 
d eclarante, alternativamente, a entrega de cópia da 
declaração anual de bens apresentada à Delegacia 
da Receita Federal na conformidade da legislação 
do imposto sobre a renda.
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55. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as 
áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipa-
mentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 
descritivo do loteamento,

(A) poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, 
mesmo após a aprovação do loteamento, desde que 
tenha a aprovação do município e dos adquirentes 
dos lotes.

(B) desde a data de registro do loteamento, passam a 
integrar o domínio de todos os adquirentes dos lotes, 
em condomínio indiviso, mediante a atribuição de 
cota ideal proporcional ao tamanho da área privativa.

(C) poderão ter sua destinação alterada pelo loteador a 
qualquer tempo, desde que mediante compra des-
sas áreas ou permuta por outras áreas, sendo des-
necessária a aprovação dos adquirentes das áreas, 
salvo se resultar em prejuízos consideráveis para a 
infraestrutura do loteamento.

(D) após o registro do parcelamento, passam ao patri-
mônio do Município e neste permanecem, mesmo 
em caso de caducidade da licença ou desistência do 
loteador.

(E) nos casos de parcelamento do solo implantado e não 
registrado, passarão a integrar o domínio do Muni-
cípio, mediante requerimento deste instruído com 
planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou 
aprovada pelo Município e de declaração de que o 
parcelamento se encontra implantado.

56. Um terreno de propriedade do Município, com área de 
10 000 m2, foi ocupado por 50 famílias no mês de dezem-
bro do ano de 2010. As 50 famílias construíram casas 
de alvenaria, precárias, onde residiam em caráter per-
manente, com característica de moradias. A ocupação foi 
ininterrupta, sem oposição e se consolidou. No ano de 
2020, o Município fez um cadastro dos ocupantes e veri-
ficou que nenhum deles era proprietário ou concessioná-
rios de outro imóvel urbano ou rural. O Prefeito consultou 
a Procuradoria Jurídica para saber qual seria a melhor 
opção para resolver o problema da ocupação irregular 
ou regularizá-la. Como Procurador Jurídico Municipal, a 
resposta é:

(A) promover a reintegração de posse, tendo em vista 
que nenhum direito foi adquirido pelos ocupantes, 
devido ao princípio da imprescritibilidade dos bens 
públicos.

(B) reconhecer a ocorrência da usucapião especial ur-
bana, tendo em vista que a área total, dividida pelo 
número de ocupantes, resulta em menos de 250 m2.

(C) reconhecer a concessão de uso especial para fins de 
moradia coletiva, devendo ser atribuída igual fração 
ideal de terreno a cada possuidor.

(D) reconhecer a usucapião coletiva, devendo ser atri-
buída a cada possuidor fração ideal do terreno de 
acordo com a área efetivamente ocupada.

(E) reconhecer a ocorrência da usucapião extraordiná-
ria, tendo em vista que a área do terreno é maior que 
250 m2, bem como inexiste justo título ou boa-fé dos 
ocupantes.

Direito Civil

53. Acerca da transação, assinale a alternativa correta.

(A) A transação que versa sobre direitos contestados em 
juízo será feita por escritura pública, instrumento par-
ticular ou por termo nos autos assinado pelos transi-
gentes e homologado pelo juiz.

(B) Se for concluída entre o credor e o devedor, não de-
sobrigará o fiador; se, entre um dos credores soli-
dários e o devedor, extingue a obrigação deste para 
com os outros credores.

(C) Dada a evicção da coisa renunciada por um dos 
transigentes, ou por ele transferida à outra parte, 
não revive a obrigação extinta pela transação; mas 
ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos.

(D) Se um dos transigentes adquirir, depois da transa-
ção, novo direito sobre a coisa renunciada ou trans-
ferida, a transação feita o inibirá de exercê-lo.

(E) A transação só se anula por dolo, coação, lesão, 
estado de perigo ou erro essencial quanto à pessoa 
ou coisa controversa.

54. Tendo em vista o que dispõe a Lei no 6.015/73, com as 
alterações decorrentes da legislação posterior, assinale a 
alternativa correta.

(A) Quando o imóvel se destinar ao regime da multipro-
priedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma 
matrícula para cada fração de tempo, na qual se re-
gistrarão e averbarão os atos referentes à respectiva 
fração de tempo, e cada fração de tempo poderá, em 
função de legislação tributária municipal, ser objeto 
de inscrição imobiliária individualizada.

(B) Para a averbação do georreferenciamento dos imó-
veis rurais, é necessária a anuência dos confron-
tantes, e estes, se intimados, não apresentarem 
resposta, presume-se a discordância.

(C) É dispensado o habite-se expedido pela prefeitura 
municipal para a averbação de construção residen-
cial urbana unifamiliar de um só pavimento finalizada 
há mais de 5 (cinco) anos em área ocupada predo-
minantemente por população de baixa renda, salvo 
para o fim de registro ou averbação decorrente de 
financiamento à moradia.

(D) Na usucapião extrajudicial, se a planta não contiver 
a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos 
registrados na matrícula do imóvel usucapiendo, o 
titular será notificado pelo registrador competente, 
pessoalmente ou pelo correio com aviso de rece-
bimento, para manifestar consentimento express o 
em 5 (cinco) dias, interpretado o silêncio como  
concordância.

(E) A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio 
da abertura de uma matrícula própria no registro 
de imóveis e por meio da averbação desse fato na 
m atrícula da construção-base, sem remissão nas 
matrículas de lajes anteriores.
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59. Sobre a cessão de crédito, assinale a alternativa correta.

(A) Na cessão por título oneroso, o cedente, desde que 
expressamente previsto no negócio jurídico, fica res-
ponsável ao cessionário pela existência do crédito 
ao tempo em que lhe cedeu.

(B) O cedente, responsável ao cessionário pela solvên-
cia do devedor, não responde por mais do que da-
quele recebeu, com os respectivos juros e não tem 
o dever de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as 
que o cessionário houver feito com a cobrança.

(C) O cedente responde pela solvência do devedor, 
salvo se ignorava o estado de insolvência deste no 
momento da cessão.

(D) Na cessão a título gratuito, o cedente somente é res-
ponsável pela existência do crédito ao tempo da ces-
são se tiver procedido de má-fé.

(E) O crédito, uma vez penhorado, poderá ser transferi-
do pelo credor que tiver conhecimento da penhora; 
mas o devedor que o pagar, não tendo notificação 
dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o 
credor os direitos de terceiro.

60. Acerca da prescrição e decadência, assinale a alternativa 
correta.

(A) Prescrição é a perda do direito potestativo pela inér-
cia do seu titular no período determinado em lei, e a 
decadência é a perda de uma pretensão decorrente  
da violação de um direito em razão da inércia do  
legitimado pelo prazo previsto em lei.

(B) A decadência apenas se aplica às ações de natu-
reza condenatória, e a prescrição apenas se aplica 
às ações de natureza constitutiva ou desconstitutiva.

(C) Não corre a decadência contra os menores de  
16 (dezesseis) anos, bem como não corre a prescri-
ção entre os cônjuges, na constância da sociedade 
conjugal.

(D) A renúncia à prescrição somente pode ser feita, sem 
prejuízo de terceiros, e antes de se consumar; a  
renúncia à decadência prevista em lei é permitida, 
desde que sem prejuízo de terceiros.

(E) A prescrição que não estiver prevista em lei ocorre 
em 10 (dez) anos, e a decadência não prevista em 
lei ocorre em 5 (cinco) anos.

57. Assinale a alternativa correta sobre o pagamento indevido.

(A) Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido 
fica obrigado a restituir; terá direito à repetição aque-
le que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral, 
ou proibido por lei e o que se deu reverterá em favor 
de estabelecimento local de beneficência, a critério 
do juiz.

(B) Fica isento de restituir pagamento indevido aquele 
que, recebendo-o como parte de dívida verdadeira, 
inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou 
abriu mão das garantias que asseguravam seu direi-
to; mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva 
contra o verdadeiro devedor e seu fiador.

(C) Se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o 
tiver alienado em boa-fé, por título oneroso, respon-
de somente pela quantia recebida; mas, se agiu de 
má-fé, além do dobro do valor do imóvel, responde 
por perdas e danos.

(D) O pagamento indevido presume-se feito por erro, 
salvo prova em contrário; aos frutos, acessões, ben-
feitorias e deteriorações sobrevindas à coisa dada 
em pagamento indevido, aplicam-se as regras que 
regem o possuidor de boa-fé ou de má-fé, conforme 
o caso.

(E) Se o pagamento indevido tiver consistido no desem-
penho de obrigação de fazer ou para eximir-se da 
obrigação de não fazer, aquele que recebeu a pres-
tação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu, 
no valor equivalente ao da prestação recebida, cor-
rigida monetariamente e acrescida de juros legais.

58. Assinale a alternativa correta sobre a interpretação dos 
contratos.

(A) Os contratos presumem-se não paritários e não si-
métricos, salvo se celebrados entre empresários ou 
entre pessoas que não apresentem características 
de hipossuficiência.

(B) As partes negociantes poderão estabelecer parâ-
metros objetivos para a interpretação das cláusulas 
negociais e de seus pressupostos de revisão ou de 
resolução.

(C) A alocação de riscos definida pelas partes deve ser 
respeitada, observados os princípios da intervenção 
máxima e da possibilidade de revisão geral dos con-
tratos.

(D) Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios de probidade e boa-fé que, entretanto, não 
se aplicam na fase pós-contratual.

(E) São válidas as cláusulas que estipulem a renúncia 
antecipada a direito resultante da natureza do negó-
cio, bem como as que o sujeitarem ao puro arbítrio de 
uma das partes.
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63. De acordo com a ordem de classificação dos créditos 
na falência, prevista na Lei no 11.101/2005, assinale a 
sequência correta.

(A) Os créditos derivados da legislação do trabalho, limi-
tados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por 
credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; 
créditos com garantia real até o limite do valor do bem 
gravado; créditos tributários, independentemente da 
sua natureza e tempo de constituição, excetuadas 
as multas tributárias; créditos com privilégio especial; 
créditos com privilégio geral e créditos quirografários.

(B) Os créditos derivados da legislação do trabalho, e os 
decorrentes de acidentes de trabalho, limitados a 150 
(cento e cinquenta) salários-mínimos por credor; cré-
ditos com garantia real até o limite do valor do bem 
gravado; créditos tributários, independentemente da 
sua natureza e tempo de constituição, excetuadas 
as multas tributárias; créditos com privilégio especial; 
créditos com privilégio geral e créditos quirografários.

(C) Os créditos derivados da legislação do trabalho, li-
mitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos 
por credor, e os decorrentes de acidentes de traba-
lho; créditos tributários, independentemente da sua 
natureza e tempo de constituição, excetuadas as 
multas tributárias; créditos com garantia real até o 
limite do valor do bem gravado; créditos com privilé-
gio especial; créditos com privilégio geral e créditos 
quirografários.

(D) Os créditos derivados da legislação do trabalho, e os 
decorrentes de acidentes de trabalho, limitados a 150 
(cento e cinquenta) salários-mínimos por credor; cré-
ditos tributários, independentemente da sua natureza 
e tempo de constituição, incluindo as multas tributá-
rias; créditos com garantia real até o limite do valor do 
bem gravado; créditos com privilégio especial; crédi-
tos com privilégio geral e créditos quirografários.

(E) Os créditos derivados da legislação do trabalho, e 
os decorrentes de acidentes de trabalho, limitados a 
150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor; 
créditos tributários de natureza patrimonial, constituí-
dos até a data do pedido de falência, excetuadas as 
multas tributárias; créditos com garantia real até o 
limite do valor do bem gravado; créditos com privilé-
gio especial; créditos com privilégio geral e créditos 
quirografários.

Direito emPresarial

61. Carlos firma um endosso translativo de uma duplicata 
não à ordem, sem aceite, vencida e não paga a Rogério, 
que a protesta. O sacado propõe ação declaratória de 
nulidade de duplicatas e de cancelamento de protestos, 
cumulada com pedido de indenização por danos morais. 
Especificamente no que se refere à indenização por da-
nos morais, assinale a resposta correta.

(A) Rogério só será responsabilizado por danos decor-
rentes de protesto indevido se exceder os poderes 
do mandato que lhe foi outorgado.

(B) Rogério será responsabilizado pelos danos decor-
rentes de protesto indevido de título de crédito con-
tendo vício formal extrínseco, não cabendo direito de 
regresso contra Carlos.

(C) A responsabilidade por danos morais decorrentes de 
protesto indevido de título de crédito caberá apenas 
a Carlos.

(D) Nem Carlos nem Rogério serão responsabilizados pe-
los danos decorrentes de protesto do título de crédito.

(E) Rogério será responsabilizado pelos danos decor-
rentes de protesto indevido de título de crédito con-
tendo vício formal intrínseco, cabendo direito de re-
gresso contra Carlos.

62. No que se refere à impugnação de créditos na recupera-
ção judicial, é certo afirmar que

(A) a impugnação, ainda que parcial, impedirá o paga-
mento da parte incontroversa.

(B) da decisão judicial sobre a impugnação, caberá 
agravo, e uma vez recebido, o relator poderá con-
ceder efeito suspensivo à decisão que reconhece 
o crédito.

(C) os credores cujos créditos forem impugnados serão 
intimados para contestar a impugnação, no prazo de 
10 (dias) dias, devendo juntar todas as provas ne-
cessárias.

(D) a impugnação será dirigida ao juiz por meio de peti-
ção, sendo que cada uma será autuada em separa-
do, com os documentos a ela relativos, mesmo que 
versando sobre o mesmo crédito.

(E) uma vez conclusos os autos de impugnação, o juiz 
necessariamente determinará as provas a serem 
produzidas e designará a audiência de instrução e 
julgamento.
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Direito Do trabalho e Direito ProCessual Do trabalho

66. Aquiles é vencedor numa demanda trabalhista já transita-
da em julgado. Passada a fase de liquidação de sentença 
e, com a decisão de homologação dos cálculos de liqui-
dação apresentados pela Reclamada, por intermédio de 
sentença de liquidação, Aquiles, discordando dos seus 
termos, pretende adotar a medida processual compatível.
Dessa forma, considerando o que diz a CLT, Aquiles

(A) deve apresentar embargos à penhora, no prazo de 5 
(cinco) dias, sendo a matéria restrita ao cumprimento 
da sentença.

(B) pode apresentar impugnação à sentença de liquida-
ção no prazo de 5 (cinco) dias após a garantia da 
execução ou penhora de bens.

(C) pode interpor o recurso de Agravo de petição, no 
prazo de 8 (oito) dias, contados da intimação da sen-
tença de liquidação, independentemente de estar ou 
não garantido o juízo.

(D) deve apresentar embargos à execução, no prazo 
de 5 (cinco) dias, contados da intimação para con-
traminuta de embargos à execução interpostos pela 
executada.

(E) após garantia da execução ou penhorados os bens, 
depois do prazo de embargos para a executada, terá 
5 (cinco) dias para apresentar impugnação à senten-
ça de liquidação.

67. De acordo com o exposto no texto da Consolidação das 
Leis do Trabalho, é correto afirmar que

(A) a pretensão quanto a créditos resultantes das rela-
ções de trabalho prescreve em 2 (dois) anos para os 
trabalhadores urbanos e rurais no curso do contrato 
de trabalho.

(B) a declaração da prescrição intercorrente só pode ser 
requerida no primeiro grau de jurisdição.

(C) se tratando de pretensão que envolva pedido de 
prestações sucessivas decorrente de alteração ou 
descumprimento do pactuado, a prescrição sempre 
será total.

(D) a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-
-se quando o exequente deixa de cumprir determina-
ção judicial no curso da execução e sua declaração 
pode ser requerida ou declarada de ofício em qual-
quer grau de jurisdição.

(E) a declaração da prescrição intercorrente ocorre no 
prazo de 5 (cinco) anos e pode ser requerida ou de-
clarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

64. No que se refere à desconsideração da personalidade 
jurídica, é correto afirmar que

(A) a desconsideração da personalidade jurídica resulta 
na anulação da personalidade jurídica em toda a sua 
extensão.

(B) a denominada “teoria maior” admite a desconside-
ração da personalidade jurídica quando verificada a 
simples insuficiência patrimonial da pessoa jurídica 
para arcar com suas obrigações, alcançando o patri-
mônio de seus sócios.

(C) uma vez aplicada a desconsideração da personali-
dade jurídica, não há limite de responsabilização por 
quotas de sócios.

(D) constitui desvio de finalidade qualquer alteração no 
objeto social da empresa.

(E) a desconsideração deve ser aplicada frequentemen-
te, pois a autonomia patrimonial é relativa em caso 
de inadimplência.

65. Depois de uma longa negociação, a empresa Acme Ltda. 
incorpora a Villas Ltda., extinguindo-a. No que tange à 
responsabilidade tributária da Acme Ltda. em relação à 
Villas Ltda., é correto afirmar que

(A) a Acme Ltda. é responsável apenas pelos tributos 
devidos pela Villas Ltda. referentes a fatos gerado-
res ocorridos até a data de encerramento do balanço 
patrimonial do ano anterior ao da incorporação.

(B) não há nenhuma responsabilidade da Acme Ltda., 
pois a Villas Ltda. foi extinta após o registro da 
incorporação.

(C) a Acme Ltda. é responsável não apenas pelos tribu-
tos devidos pela Villas Ltda. mas também pelas mul-
tas moratórias ou punitivas referentes a fatos gerado-
res ocorridos até a data de encerramento do balanço 
patrimonial do ano anterior ao da incorporação.

(D) a Acme Ltda. é responsável não apenas pelos tri-
butos devidos pela Villas Ltda. mas também pelas 
multas moratórias ou punitivas referentes a fatos ge-
radores ocorridos até a data da sucessão.

(E) a Acme Ltda. é responsável apenas pelos tributos 
devidos pela Villas Ltda. referentes a fatos geradores 
ocorridos até a data do registro da sucessão.
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70. No que diz respeito ao processo do trabalho, está correta 
a seguinte afirmação:

(A) compete às Varas do Trabalho decidir quanto à ho-
mologação de acordo extrajudicial em matéria de 
competência da Justiça do Trabalho.

(B) a compensação, ou retenção, poderá ser arguida na 
fase de execução do julgado, independentemente 
de alegação ou pronunciamento judicial na fase de 
conhecimento.

(C) os atos processuais serão públicos, salvo quando 
o contrário determinar o interesse social, e realizar-
-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) ho-
ras, mas a penhora poderá realizar-se em domingo 
ou dia feriado, mediante autorização do oficial de 
justiça avaliador.

(D) os prazos podem ser prorrogados, quando o juízo 
entender necessário, em virtude de força maior, devi-
damente comprovada, mas apenas pelo tempo des-
crito em lei.

(E) das decisões sobre exceções de suspeição e incom-
petência, não caberá recurso, podendo, no entanto, 
as partes alegá-las novamente no recurso que cou-
ber da decisão final.

Direito Penal e Direito ProCessual Penal

71. O crime de furto tem pena aumentada de 1/3 (um terço), 
nos expressos termos do art. 155, § 1o do CP, se o crime 
é praticado

(A) durante o repouso noturno.

(B) mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.

(C) com emprego de chave falsa.

(D) com destruição ou rompimento de obstáculo à sub-
tração da coisa.

(E) com abuso de confiança, ou mediante fraude, esca-
lada ou destreza.

72. De acordo com matéria sumulada pelo STF (714), o cri-
me contra a honra de funcionário público, cometido em 
razão de suas funções, é de ação penal

(A) privada, apenas.

(B) pública condicionada à representação do ofendido, 
apenas.

(C) pública incondicionada, apenas.

(D) privada e também pública condicionada à represen-
tação do ofendido.

(E) pública condicionada à representação do ofendido e 
também pública incondicionada.

68. Um trabalhador, ao longo do período aquisitivo de férias, 
teve as seguintes ausências: 01 dia, para doação de san-
gue; 05 dias, por conta de falecimento de seu irmão; 05 
dias, não consecutivos, em razão de alistamento eleito-
ral; 04 dias, por conta de acompanhamento de seu filho 
de 01 um ano de idade em consulta médica; e 04 dias, 
em razão de acompanhamento de sua esposa grávida, 
em consulta.

Considerando as ausências acima informadas, de acordo 
com a CLT, o trabalhador

(A) terá férias de 30 (trinta) dias corridos.

(B) terá férias de 24 (vinte e quatro) dias corridos.

(C) terá férias de 18 (dezoito) dias corridos.

(D) terá férias de 12 (doze) dias corridos.

(E) não terá direito a férias.

69. Considerando os termos expressos na Consolidação das 
Leis do Trabalho, pode-se afirmar que

(A) o direito comum não será fonte subsidiária do direito 
do trabalho.

(B) súmulas e outros enunciados de jurisprudência edi-
tados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho poderão restringir 
direitos legalmente previstos e criar obrigações que 
não estejam previstas em lei, em face da necessida-
de de preenchimento de lacunas.

(C) as autoridades administrativas e a Justiça do Traba-
lho decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, 
por analogia, por equidade e outros princípios e nor-
mas gerais de direito, principalmente do direito do 
trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costu-
mes, o direito comparado, mas sempre de maneira 
que o interesse do trabalhador prevaleça sobre os 
demais.

(D) no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará os ele-
mentos do negócio jurídico e atuará pelo princípio da 
intervenção na autonomia.

(E) as relações contratuais de trabalho podem ser 
objeto de livre estipulação das partes interessadas 
em tudo quanto não contravenha às disposições de 
proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que 
lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades 
competentes.
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73. Os crimes cujas sanções são aumentadas por terem sido 
cometidos, respectivamente, com o fim de lucro e por 
funcionário público que comete o crime prevalecendo-se 
do cargo são:

(A) uso de documento falso; supressão de documento.

(B) falsidade de atestado médico; falsidade ideológica.

(C) falsificação de papéis públicos; fraudes em certames 
de interesse público.

(D) petrechos de falsificação; reprodução ou alteração 
de selo ou peça filatélica.

(E) falso reconhecimento de firma ou letra; falsidade ma-
terial de atestado ou certidão.

74. Os crimes da Lei de Abuso de Autoridade são de ação 
penal

(A) privada.

(B) pública condicionada à representação do ofendido.

(C) pública, condicionada à conclusão do processo ad-
ministrativo disciplinar.

(D) pública incondicionada, não se admitindo ação priva-
da subsidiária.

(E) pública incondicionada, admitindo-se, contudo, ação 
privada subsidiária.

75. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, o texto da Súmula 701 do STF.

“No mandado de segurança impetrado pelo Ministério 
Público contra decisão proferida em processo penal, é 
       a citação do       como      .”

(A) facultativa ... réu ... interessado

(B) facultativa ... assistente de acusação ... litisconsorte 
passivo

(C) obrigatória ... réu ... litisconsorte passivo

(D) obrigatória ... assistente de acusação ... litisconsorte 
ativo

(E) desnecessária ... ofendido ... interessado

legislação muniCiPal

76. Determinado projeto de lei que majora um tributo muni-
cipal foi regularmente aprovado pela Câmara Municipal 
de Guarujá e enviado à sanção do Prefeito Municipal. 
Este, por discordar do conteúdo do projeto, resolveu edi-
tar m edida provisória, com força de lei, disciplinando a 
matéria de forma diferente, e a submeteu de imediato à 
apreciação da Câmara Municipal. Nessa situação hipoté-
tica, segundo o disposto na Lei Orgânica do Município, é 
correto afirmar que

(A) não poderia ser editada medida provisória municipal, 
por ausência de previsão legal dessa espécie nor-
mativa em âmbito municipal.

(B) foi correta a conduta do Prefeito, pois a medida pro-
visória tem previsão legal e pode ser editada para 
majorar tributos.

(C) não poderia ter sido editada a medida provisória, ain-
da que exista previsão legal, em razão da pendência 
de sanção ou veto do projeto de lei.

(D) a medida provisória municipal, que conta com previ-
são legal, não poderia ter sido editada, nesse caso, 
por ter sido usada para majorar tributo.

(E) o Prefeito poderia ter editado a medida provisória, 
que conta com previsão legal e é admitida em maté-
ria tributária, desde que no prazo do veto.

77. Considerando o disposto no Estatuto dos Servidores 
Púbicos do Município de Guarujá, assinale a alternativ a 
correta acerca dos cargos em comissão ou de livre 
n omeação e exoneração.

(A) O Prefeito poderá estabelecer, mediante decreto, 
além dos requisitos gerais de escolaridade, habilita-
ção profissional e saúde, outros que entenda neces-
sários para a investidura em cargos em comissão.

(B) Os cargos em comissão, de livre nomeação e exo-
neração, são destinados às funções de direção, 
chefia e assessoramento e devem ser organizados 
em carreira.

(C) O percentual de Cargos em Comissão, a serem ocu-
pados por Servidores Efetivos da Prefeitura Muni-
cipal de Guarujá será de, no mínimo, 15% (quinze 
por cento).

(D) Será devido o pagamento de décimo terceiro ven-
cimento, horas extras e a Gratificação de Férias na 
r azão de 1/3 (um terço) do vencimento aos servido-
res ocupantes de cargos em comissão.

(E) É vedado ao Prefeito exonerar o servidor ocupante 
de cargo de livre nomeação e exoneração que se 
encontre em licença para tratamento de saúde ou de 
servidora grávida.
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80. Afrodite havia contratado Narciso para executar um ser-
viço particular em imóvel de sua propriedade, e este 
acabou, por falta de cuidado, causando entupimento de 
uma galeria de águas pluviais em razão de ter despejado 
indevidamente material que estava utilizando na obra do 
imóvel de Afrodite. Nessa situação hipotética, o Código 
de Posturas do Munícipio de Guarujá estabelece que a 
Prefeitura

(A) deverá exigir que Afrodite faça os reparos necessá-
rios na galeria, sob pena de multa e de ressarciment o 
ao erário das despesas que a Prefeitura terá se tiver 
que executar o serviço.

(B) poderá executar os serviços necessários para repa-
ração da galeria e cobrará de Afrodite, mas não de 
Narciso, a respectiva despesa, acrescida da taxa de 
20% (vinte por cento) a título de administração.

(C) deverá exigir que Narciso faça os reparos necessá-
rios na galeria, sob pena de multa e de ressarcimen-
to ao erário das despesas que a Prefeitura terá se 
tiver que executar o serviço.

(D) poderá executar os serviços necessários para repa-
ração da galeria e cobrará de Afrodite ou de Narciso 
a respectiva despesa, mais multa de 10% sobre o 
valor do serviço executado.

(E) poderá executar os serviços necessários para repa-
ração da galeria e cobrará de Afrodite ou de Narci-
so a respectiva despesa, acrescida da taxa de 20% 
(vinte por cento) a título de administração.

78. Com relação à tributação sobre o patrimônio, renda e ser-
viços de instituições de assistência social pelo Município 
de Guarujá, o Código Tributário Municipal dispõe que

(A) é expressamente vedada, bastando a elas compro-
var, como requisito único, que são entidades sem 
fins lucrativos para gozar da imunidade.

(B) será permitida a tributação se a entidade distribui 
parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título 
de lucro ou participação no seu resultado.

(C) essas entidade gozam da imunidade ampla, inde-
pendentemente da finalidade estabelecida ao seu 
patrimônio, rendas e serviços.

(D) a imunidade a essas entidades afasta a sua respon-
sabilidade em relação aos tributos que lhes caiba 
reter na fonte.

(E) haverá isenção de impostos se comprovarem que 
aplicam no país pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) dos seus recursos na manutenção dos seus 
objetivos institucionais.

79. Após 90 dias da expedição do respectivo alvará de cons-
trução, a Prefeitura Municipal de Guarujá pretende exigir 
do proprietário de uma obra comum (que não é para fins 
especiais), cuja edificação possui três pavimentos, que 
ele apresente o projeto de fundações, estrutural, e o de 
instalações. Nessa situação hipotética, segundo o que 
estabelece o Código de Obras do Município, essa exi-
gência da Prefeitura

(A) não está de acordo com o Código, uma vez que já 
restou ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias 
para exigir a apresentação do referido projeto.

(B) está de acordo com o Código no tocante ao prazo, 
mas não se pode exigir o projeto para a obra que tem 
somente 3 (três) pavimentos.

(C) não está de acordo com o Código, uma vez que não 
se pode exigir esse projeto de edificações com ape-
nas 3 (três) pavimentos.

(D) está de acordo com o Código, uma vez que está den-
tro do prazo e pode ser feita para projetos com mais 
de 2 (dois) pavimentos.

(E) não mais pode ser feita, por caducidade, uma vez 
que esse projeto deve ser exigido antes da expedi-
ção do alvará, para qualquer tipo de edificação.



Confidencial até o momento da aplicação.


