
Instruções

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

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

Para fazer a prova você usará:

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

Verifique, no caderno de prova, se:

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

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

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

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

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

 � Não destaque folhas da prova.

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

6 de fevereiro

8h20 às 13h20

100 questões

5h de duração*
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Direito Administrativo 15 questões

1. Assinale a alternativa correta a respeito dos pode-
res da administração.

a. SQUARE O gênero “desvio de poder” comporta duas 
espécies: abuso de poder e excesso de poder.

b. SQUARE Como regra, o desvio de finalidade materializa-
-se como uma espécie de vício sanável, admi-
tindo a convalidação.

c. SQUARE Designa-se como poder vinculado ou regrado 
aquele que a lei atribui certa margem de liber-
dade para o agente público escolher a melhor 
forma de agir.

d. SQUARE O poder regulamentar refere-se à possibilidade 
de chefes do Poder Legislativo editarem atos 
administrativos gerais e abstratos para dar fiel 
cumprimento às leis.

e. Check-square Para a corrente majoritária da doutrina, o abuso 
de poder sempre pressupõe um agente público 
competente, enquanto a corrente minoritária 
admite o abuso de poder praticado por autori-
dade incompetente.

2. Analise as afirmativas abaixo sobre os atos 
administrativos:

1. Atos administrativos complexos são aqueles 
formados pela conjugação de vontades de 
mais de um órgão ou agente.

2. Os particulares delegatários de função admi-
nistrativa, a exemplo de concessionários e 
permissionários, também podem praticar atos 
administrativos.

3. A presunção de legitimidade do ato admi-
nistrativo é uma presunção “jure et de jure”, 
podendo ser afastada diante de prova inequí-
voca da ilegalidade.

4. O motivo é requisito vinculado do ato adminis-
trativo, correspondendo ao objetivo de inte-
resse público pretendido com a prática do ato.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

3. Analise as afirmativas abaixo a respeito das 
autarquias:

1. São pessoas jurídicas de direito público 
externo.

2. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribu-
nal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil é 
entidade sui generis; um serviço público inde-
pendente, destituído de natureza autárquica.

3. Pertencem à administração pública indireta, 
criadas mediante autorização de lei, para o 
exercício de atividades administrativas atípicas.

4. São imunes a impostos, quando instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere 
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vincu-
lados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

4. Analise as afirmativas abaixo:

1. São bens públicos de uso comum do povo os 
edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração pública.

2. Os bens públicos são imprescritíveis, sendo 
insuscetíveis de usucapião.

3. As terras devolutas são bens dominicais muni-
cipais, com exceção daquelas pertencentes à 
União, indispensáveis à defesa das fronteiras, 
das fortificações e construções militares, das 
vias federais de comunicação e à preservação 
ambiental, na forma da lei.

4. O domínio público lato sensu é composto por 
diversos subdomínios, a exemplo do domínio 
hídrico, que compreende as águas públicas 
internas e os terrenos de marinha.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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5. Assinale a alternativa correta a respeito da arbitra-
gem, da mediação e dos outros métodos alternativos 
de solução de conflitos em direito público.

a. SQUARE É vedada a autocomposição de conflitos no 
âmbito da administração pública.

b. SQUARE A administração pública poderá utilizar-se da 
arbitragem para dirimir conflitos relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis e indisponíveis.

c. Check-square A autoridade ou o órgão competente da admi-
nistração direta para a celebração da conven-
ção de arbitragem é a mesma para a realização 
de acordos ou transações.

d. SQUARE A arbitragem que envolva a administração 
pública poderá ser de direito ou de equidade, a 
critério das partes, e respeitará o princípio da 
publicidade.

e. SQUARE A arbitragem e a mediação são admissíveis 
para a resolução de conflitos envolvendo a 
administração pública quando estiver em causa 
o interesse público primário ou secundário.

6. Com fundamento na Lei Anticorrupção, analise as 
afirmativas abaixo a respeito do acordo de leniência:

1. Incumbe à autoridade máxima de cada órgão 
ou entidade pública celebrar acordo de 
leniência.

2. A celebração do acordo de leniência isentará 
a pessoa jurídica da sanção de publicação 
extraordinária da decisão condenatória.

3. O acordo de leniência exime a pessoa jurídica 
da obrigação de reparar integralmente o dano 
causado.

4. O acordo de leniência celebrado reduzirá em 
até 1/3 o valor da multa aplicável.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

7. Analise as afirmativas abaixo a respeito das contra-
tações da administração pública:

1. Os contratos administrativos são regidos por 
legislação específica de direito público, sendo 
vedada a aplicação supletiva das regras de 
direito privado.

2. A licitação constitui pressuposto de todo o 
contrato administrativo, sem exceção.

3. Os contratos administrativos são caracteriza-
dos pela existência de interesses contrapostos, 
enquanto os convênios são ajustes firmados 
visando a cooperação mútua.

4. Constitui prerrogativa da administração a 
alteração unilateral do objeto do contrato 
administrativo, cujas modificações podem ser 
qualitativas ou quantitativas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

8. Analise as afirmativas abaixo a respeito da disci-
plina dos servidores públicos:

1. Constitui dever do servidor representar contra 
ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

2. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço 
durante o expediente, mesmo com prévia 
autorização do chefe imediato.

3. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica 
condicionada à comprovação da compatibili-
dade de horários.

4. A responsabilidade administrativa do servidor 
será afastada no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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11. Assinale a alternativa correta com base na Lei 
Complementar no 503, de 2014, com as suas altera-
ções posteriores, que estabelece o plano de cargos, 
carreira e vencimentos dos servidores públicos do 
quadro de pessoal civil da administração direta, autár-
quica e fundacional do Poder Executivo Municipal e 
adota outras providências.

a. SQUARE Considera-se “quadro de pessoal civil” o con-
junto de cargos identificados pela natureza e 
pelo grau de escolaridade, habilitação e conhe-
cimento exigível para o seu desempenho.

b. SQUARE Entende-se por “progressão horizontal” a rea-
dequação no cargo e/ou no vencimento do 
servidor, em decorrência das novas condições 
estabelecidas em lei.

c. Check-square São disciplinados por legislação específica, 
dentre outros, os cargos de provimento efetivo 
de Procurador Municipal, de Auditor Fiscal de 
Tributos Municipais e de Guarda Municipal.

d. SQUARE Denomina-se “vencimentos ou remuneração” o 
valor fixo atribuído à respectiva classe, nível e 
referência na tabela de vencimento do cargo 
efetivo em que o servidor estiver enquadrado.

e. SQUARE A progressão por aperfeiçoamento ou atuali-
zação ocorrerá no sentido vertical, a cada três 
anos, de acordo com as horas de aperfeiçoa-
mento apresentadas.

12. Assinale a alternativa correta de acordo com 
o Estatuto do Magistério Público Municipal de Flo-
rianópolis (Lei no 2.517, de 1986, com as alterações 
posteriores).

a. SQUARE Toda mãe, mesmo a adotiva, terá licença 
especial por 4 meses para amamentar o 
recém-nascido.

b. SQUARE São infrações disciplinares puníveis com demis-
são simples: indisciplina ou insubordinação e 
impontualidade.

c. SQUARE Remuneração é a retribuição pecuniária mensal 
pelo efetivo exercício do cargo, correspondente 
ao padrão ou nível fixado em Lei.

d. Check-square Durante as férias permanece o membro do 
Magistério com direito a todas as vantagens 
asseguradas pelo exercício do cargo.

e. SQUARE Os cargos de provimento efetivo enquadram-se 
em 3 Grupos de Categorias Funcionais, a saber: 
I - Docente; II - Especialistas em Assuntos Edu-
cacionais; III – Assistentes Educacionais.

9. Assinale a alternativa correta com fundamento na 
Lei Complementar no 63, de 2003, com as suas alte-
rações posteriores, que dispõe sobre o estatuto dos 
servidores públicos do município de Florianópolis.

a. SQUARE O prazo para o servidor municipal entrar em 
exercício será de até 30 dias, contados da data 
da posse.

b. SQUARE Denomina-se “promoção” a movimentação do 
servidor investido em cargo de provimento 
efetivo para nível superior da respectiva Classe 
na Tabela de Vencimentos.

c. SQUARE Serão reservados 20% dos cargos submetidos a 
concurso público para classificação à parte das 
pessoas portadoras de deficiência física, além 
de reservadas para os negros 10% das vagas 
oferecidas.

d. SQUARE A ação disciplinar prescreverá em 2 anos, 
quanto às infrações puníveis com demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade 
e destituição de cargo em comissão.

e. Check-square Pelo nascimento de filho, o pai, servidor 
público, terá direito à licença paternidade de 
15 dias consecutivos, cabendo-lhe providenciar 
o registro civil neste período.

10. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei 
Complementar no 349, de 2009, com suas alterações 
posteriores:

A contribuição previdenciária municipal será devida 
ao RPPS/Florianópolis pelos segurados e pensionistas, 
com alíquota de     , calculada sobre o salário de 
contribuição destinada ao Fundo Previdenciário Único, 
e pelo Poder Executivo, incluídas suas autarquias e 
fundações e Poder Legislativo, com alíquota patronal 
de     , calculada sobre o salário de contribuição 
dos segurados ativos destinada ao Fundo Previdenciá-
rio Único.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE 11% • 14%
b. SQUARE 14% • 11%
c. SQUARE 14% • 14%
d. Check-square 14% • 17%
e. SQUARE 17% • 14%
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13. Conforme disposto na Lei Complementar no 706, 
de 2021, com as suas alterações posteriores, que esta-
belece direitos iguais a todos os servidores e emprega-
dos da administração pública municipal direta, indireta, 
autárquica e fundacional, atualiza a estrutura organiza-
cional, altera a legislação municipal e dá outras provi-
dências, compete à Procuradoria Geral do Município:

1. coordenar e controlar a cobrança da dívida 
ativa na esfera administrativa.

2. representar o Prefeito em medidas de ordem 
jurídica que lhe pareçam necessárias, tendo 
em vista o interesse público e a legislação em 
vigor.

3. promover a execução judicial da Dívida Ativa 
inscrita do Município.

4. assessorar o Vice-Prefeito em assuntos políti-
cos, sociais e econômicos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

14. Analise as afirmativas abaixo a respeito da 
desapropriação:

1. Compete privativamente à União legislar 
sobre desapropriação.

2. De acordo com a Constituição Federal de 
1988, constituem fundamentos ensejadores 
da desapropriação: necessidade pública, utili-
dade pública e interesse social.

3. A desapropriação constitui forma originária 
de aquisição da propriedade.

4. A indenização, no procedimento de desa-
propriação, será prévia, justa e sempre em 
dinheiro, sem exceção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

15. Analise as afirmativas abaixo a respeito das enti-
dades do Terceiro Setor:

1. Organização Social (OS) é uma qualificação 
especial outorgada pelo Poder Público, de 
forma discricionária, a entidades da iniciativa 
privada, sem fins lucrativos.

2. O instrumento de formalização da parceria 
entre a Administração e a as organizações da 
sociedade civil de interesse público (Oscips) é 
o contrato de gestão.

3. A outorga do título de organização da socie-
dade civil de interesse público (Oscip) permite 
a concessão de benefícios especiais à enti-
dade, sendo vedada, contudo, a destinação de 
recursos públicos.

4. É admitida a dispensa de licitação para a cele-
bração de contratos de prestação de serviços 
com as organizações sociais (OSs), qualificadas 
junto ao Poder Público, relativamente às ativi-
dades contempladas no contrato de gestão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Direito Ambiental 15 questões

16. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 
613 com a seguinte redação:

“Não se admite a aplicação da teoria do fato con-
sumado em tema de Direito Ambiental”. Dentre os 
precedentes que deram origem à tal verbete sumular 
cita-se o seguinte: “[…] AÇÃO CIVIL PÚBLICA. […] FUN-
ÇÃO SOCIAL E FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE 
E DA POSSE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
PELO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 
DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR. […] Inexiste direito 
adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O 
tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais 
de natureza permanente, pois parte dos sujeitos 
tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de 
representantes que falem ou se omitam em seu nome. 
3. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não 
dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para 
a continuidade de atos proibidos ou tornam legais 
práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito 
de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclu-
sive às gerações futuras, como é o caso da proteção 
do meio ambiente. 4. As APPs e a Reserva Legal jus-
tificam-se onde há vegetação nativa remanescente, 
mas com maior razão onde, em consequência de des-
matamento ilegal, a flora local já não existe, embora 
devesse existir. 5. Os deveres associados às APPs e à 
Reserva Legal têm natureza de obrigação propter rem, 
isto é, aderem ao título de domínio ou posse. […]”.
(REsp 948921 SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 23/10/2007, DJe 11/11/2009).

O princípio do Direito Ambiental que reflete as razões 
determinantes expostas no excerto do citado prece-
dente jurisdicional é o princípio:

a. SQUARE da prevenção.
b. SQUARE da cooperação.
c. SQUARE do poluidor-pagador.
d. Check-square da equidade intergeracional.
e. SQUARE da responsabilidade objetiva.

17. Incumbe ao Poder Público assegurar o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nos 
termos do art. 225, § 1o, da Constituição Federal, 
tal incumbência deve ser exercida por atos e/ou 
instrumentos.

Assinale a alternativa que contém, corretamente, um 
desses atos e/ou instrumentos:

a. SQUARE preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético humano do País e fiscali-
zar as entidades dedicadas à pesquisa e mani-
pulação do genoma humano.

b. SQUARE promover a educação ambiental nos primeiros 
anos de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente.

c. SQUARE proteger a fauna e a flora, autorizadas, na forma 
da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica.

d. SQUARE definir, por iniciativa de cada unidade da Fede-
ração, espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção.

e. Check-square exigir, na forma da lei, para instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade.
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18. Acerca do tema licenciamento, fiscalização ambiental e competências em 
matéria ambiental, analise a seguinte situação: O empreendimento “Sol e Mar”, 
em regular processo administrativo, obteve licenciamento ambiental do Estado 
de Santa Catarina para construção de chalés e desenvolvimento de atividades 
turísticas na praia da Solidão, em Florianópolis. Em exercício de atividade fiscaliza-
dora o empreendimento “Sol e Mar” foi autuado pelo Município de Florianópolis 
por cometimento de danos ambientais na área licenciada. Alegou-se, em impug-
nação à fiscalização e autuação municipal, que o empreendimento tinha sido 
licenciado pelo Estado de Santa Catarina e, por conseguinte, a competência para 
eventual autuação pertencia somente ao ente estadual, o que não teria ocorrido.

Em tal cenário, é correto afirmar, de acordo com as disposições da Lei Comple-
mentar Federal no 140, de 8 de dezembro de 2011:

a. SQUARE a autuação municipal é ilegal, porquanto somente o ente público que reali-
zou o licenciamento pode instaurar processo administrativo para apuração 
de infração à legislação ambiental.

b. SQUARE o licenciamento realizado pelo Estado de Santa Catarina não impede o 
exercício pelo Município de Florianópolis da atribuição comum de fiscaliza-
ção da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou poten-
cialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação 
ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado 
por órgão que primeiro aplicou a penalidade.

c. Check-square a autuação municipal é legal, porquanto a atividade de fiscalização de pro-
teção ao meio ambiente é comum e, não tendo o Estado de Santa Catarina 
instaurado processo administrativo para apuração de infração à legislação 
ambiental, o Município de Florianópolis é competente para tanto.

d. SQUARE a autuação municipal é legal, contudo, considerando que o exercício pelos 
entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade 
de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores 
ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, 
prevalecerá, para impedir bin in idem, eventual auto de infração ambiental 
lavrado por órgão federal.

e. SQUARE a autuação municipal é ilegal, porquanto tratando-se de terreno de mari-
nha, bem da União, compete ao órgão federal lavrar auto de infração 
ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações 
à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade 
licenciada ou autorizada em seus domínios.
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20. “Tanto no plano judicial quanto extrajudicial deve-
-se assegurar o caráter democrático-participativo da 
norma constitucional-ambiental, possibilitando aos 
atores sociais (associações ambientalistas, cidadãos, 
associações de bairro, movimentos populares, enti-
dades científicas etc.) uma participação qualificada 
(portanto, necessariamente bem informada) e ativa na 
formação da vontade da tomada de decisão do Esta-
do-Juiz, especialmente em ações de natureza coletiva, 
dado o impacto e repercussão social das mesmas. No 
ordenamento jurídico brasileiro, há inúmeros instru-
mentos processuais que potencializam e podem ser 
utilizados com esse viés participativo-ambiental”.
(SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucio-
nal ambiental, 5. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, 
p. 366-367).

Dentre os instrumentos processuais referidos pelos 
autores que podem ser utilizados por Associações 
Ambientalistas, de âmbito nacional e constituídas a 
mais de um ano, excetua-se:

a. Check-square Ação Popular.
b. SQUARE Ação Civil Pública.
c. SQUARE Mandado de Segurança.
d. SQUARE Ação de Procedimento Comum.
e. SQUARE Mandado de Injunção Coletivo.

19. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 
representado pelo Coordenador do Centro de Apoio 
Operacional do Controle de Constitucionalidade - 
CECCON, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade 
no Tribunal de Justiça de Santa Catarina contra lei do 
Município de Florianópolis que dispôs sobre o zonea-
mento, uso e ocupação do solo.

Nesse contexto, é correto afirmar:

a. SQUARE a superveniência de lei federal sobre a matéria 
tratada pelo Município de Florianópolis revoga 
a lei municipal, no que lhe for contrário.

b. SQUARE a ação deve ser julgada procedente, com o 
reconhecimento da inconstitucionalidade, uma 
vez que não tem o Município de Florianópolis 
competência para legislar sobre zoneamento, 
uso e ocupação do solo.

c. SQUARE o município é incompetente para legislar sobre 
o meio ambiente com a União e o Estado, pos-
suindo, contudo, competência material para 
fiscalização do cumprimento das leis federais e 
estaduais que disciplinam a proteção ao meio 
ambiente.

d. SQUARE a ação deve ser julgada improcedente em razão 
de a competência legislativa do Município ser 
plena sobre Direito Ambiental, considerando se 
tratar de assunto de interesse local.

e. Check-square o município é competente para legislar sobre 
o meio ambiente com a União e o Estado, no 
limite do seu interesse local e desde que tal 
regramento seja harmônico com a disciplina 
estabelecida pelos demais entes federados.
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22. O Município de Florianópolis, para ter prioridade 
na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo 
Federal no âmbito da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, de acordo com a Lei Federal no 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, deverá:

a. SQUARE controlar e fiscalizar as atividades dos gera-
dores sujeitas a licenciamento ambiental pelo 
órgão estadual do Sisnama.

b. SQUARE estabelecer planos de resíduos sólidos e coleta 
seletiva, com sistemas de logística reversa e 
outras ferramentas relacionadas à implemen-
tação da responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos.

c. Check-square constituir consórcio público intermunicipal 
com o objetivo de viabilizar a descentralização 
e a prestação de serviços públicos que envol-
vam resíduos sólidos.

d. SQUARE estabelecer gestão e gerenciamento de resí-
duos sólidos, com observância da seguinte 
ordem de prioridade: não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento dos resí-
duos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos.

e. SQUARE elaborar o plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos que realize o diagnóstico da 
situação dos resíduos sólidos gerados no res-
pectivo território, contendo a origem, o volume, 
a caracterização dos resíduos e as formas de 
destinação e disposição final adotadas.

21. O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 
disciplinado pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, é composto de diversos órgãos, responsá-
veis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.

No âmbito municipal, o SISNAMA é estruturado por:

a. SQUARE Órgãos Executores, com a finalidade de exe-
cutar e fazer executar a política e as diretrizes 
governamentais fixadas para o meio ambiente, 
de acordo com as respectivas competências.

b. SQUARE Órgãos Seccionais, responsáveis pela execução 
de programas, projetos e pelo controle e fis-
calização de atividades capazes de provocar a 
degradação ambiental.

c. SQUARE Órgão consultivo e deliberativo, com a finali-
dade de assessorar, estudar e propor ao Con-
selho de Governo, diretrizes de políticas gover-
namentais para o meio ambiente e os recursos 
naturais e deliberar, no âmbito de sua compe-
tência, sobre normas e padrões compatíveis 
com o meio ambiente ecologicamente equili-
brado e essencial à sadia qualidade de vida.

d. Check-square Órgãos Locais, responsáveis pelo controle e 
fiscalização dessas atividades, nas suas respec-
tivas jurisdições.

e. SQUARE Órgão Central, com a finalidade de planejar, 
coordenar, supervisionar e controlar a política 
nacional e as diretrizes governamentais fixadas 
para o meio ambiente.
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23. Considere que foi proposta Ação Direita de Inconstitucionalidade contra lei 
do Município de Florianópolis no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 
que, no âmbito da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal no 12.587, 
de 3 de janeiro de 2012), disciplinou a autorização para prestação de serviço de 
táxi e prorrogou por tempo determinado as autorizações e permissões que até 
então estavam vigentes.

A solução constitucionalmente correta é:

a. SQUARE que seja julgado improcedente o pedido e reconhecida a constitucionali-
dade da norma impugnada, uma vez que a prestação de serviço de táxi não 
é disciplinada pela lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana e, conse-
quentemente, o Município exerceu sua competência legislativa plena.

b. SQUARE que seja julgado procedente o pedido e reconhecida a inconstitucionali-
dade da norma impugnada, uma vez que há violação ao art. 175 da Consti-
tuição Federal, bem como do art. 137, caput, da Constituição do Estado de 
Santa Catarina, além dos princípios da moralidade e da igualdade, uma vez 
que os serviços de táxi, por serem serviços públicos, deveriam ser delega-
dos a terceiros obrigatoriamente por meio de licitação pública.

c. SQUARE que seja julgado procedente o pedido e reconhecida a inconstitucionali-
dade da norma impugnada, uma vez que a prestação de serviço de táxi, 
por estar disciplinada na lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 
competência da União, não poderia ser objeto de lei pelo Município de Flo-
rianópolis, por lhe falecer competência legislativa.

d. SQUARE que seja julgado procedente o pedido e reconhecida a inconstitucionali-
dade da norma impugnada, uma vez que os serviços de utilidade pública 
de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, discipli-
nados e fiscalizados pelo poder público estadual, com base nos requisitos 
mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços 
e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.

e. Check-square que seja julgado improcedente o pedido e reconhecida a constitucionali-
dade da norma impugnada, uma vez que a exploração de transporte indi-
vidual de passageiros não se encaixa na modalidade de serviço público, a 
exigir contratação exclusiva por meio de licitação. Trata-se tão somente de 
serviço de utilidade pública, cuja autorização para exploração foi delegada 
ao poder público local.
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25. Considere o seguinte excerto judicial:

“3. Em cidades tomadas por veículos automotores, a 
maior parte deles a serviço de minoria privilegiada, 
calçadas integram o mínimo existencial de espaço 
público dos pedestres, a maioria da população. Na 
qualidade de genuínas artérias de circulação dos que 
precisam ou preferem caminhar, constituem expressão 
cotidiana do direito de locomoção. No Estado Social 
de Direito, o ato de se deslocar a pé em segurança e 
com conforto qualifica-se como direito de todos, com 
atenção redobrada para a acessibilidade dos mais vul-
neráveis, aí incluídos idosos, crianças e pessoas com 
deficiência. Mister atinar que, no dia a dia da cidade 
contemporânea, o universo complexo da mobili-
dade urbana reserva papel crítico às calçadas, não se 
esgotando no fluxo de carros e na construção de ruas, 
avenidas, estradas, pontes e viadutos. […] 5. Em País 
ainda marcado pela ferida aberta das favelas e por 
fração significativa de pessoas vivendo ao relento, sem 
teto, poderia soar irrealista esperar que o Judiciário se 
preocupe com a existência, conservação e proteção 
de calçadas. Nada mais equivocado, no entanto, pois 
o autêntico juiz se revela quando decide questões 
jurídicas que, embora aparentem atrelamento a difi-
culdades do presente ou a concepções obsoletas do 
passado, se projetam sobre as gerações futuras. E, não 
é segredo, calçadas e cidades do amanhã se formam 
no seio do caos urbano da nossa época, mesmo que 
ainda não passem de esqueletos imperfeitos à espera, 
mais adiante, de corpo imaginado ou de destino pro-
metido pela Constituição e pelas leis. Essa exatamente 
a expectativa que o Estatuto da Cidade deposita - se 
faltar ou falhar ação administrativa ou sobrar cobiça 
individual - no Judiciário brasileiro, ao prescrever que a 
Política Urbana deve garantir o “direito a cidades sus-
tentáveis”, em favor das “presentes e futuras gerações”.
(Lei 10.257/2001, art. 2º, I)”. (REsp 1846075/DF, Rel. Ministro HER-
MAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 
18/05/2020).

A respeito da garantia do direito a cidades sustentá-
veis exposto no texto, é correto afirmar que, na disci-
plina da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001, 
se trata:

a. Check-square de uma diretriz geral.
b. SQUARE de um objetivo da política urbana.
c. SQUARE de uma forma de gestão democrática da cidade.
d. SQUARE de um instrumento de planejamento municipal.
e. SQUARE de um instrumento de zoneamento ambiental.

24. No âmbito da Lei Federal no 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico, é correto afirmar que:

a. SQUARE o saneamento básico é um conjunto de servi-
ços públicos que envolvem o abastecimento de 
água potável, o esgotamento sanitário, a drena-
gem e o manejo de águas pluviais urbanas, não 
se incluindo a limpeza urbana e o manejo de 
resíduos sólidos.

b. Check-square fica admitida a formalização de consórcios 
intermunicipais de saneamento básico, exclu-
sivamente composto de Municípios, que pode-
rão prestar o serviço aos seus consorciados 
diretamente, pela instituição de autarquia 
intermunicipal.

c. SQUARE os consórcios interestaduais de saneamento 
básico terão como objetivo, exclusivamente, o 
financiamento das iniciativas de implantação de 
medidas estruturais de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 
manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo 
de águas pluviais, vedada a formalização de con-
trato de programa com sociedade de economia 
mista ou empresa pública, ou a subdelegação 
do serviço prestado pela autarquia intermunici-
pal sem prévio procedimento licitatório.

d. SQUARE consideram-se serviços públicos de esgota-
mento sanitário aqueles constituídos por 2 
(duas) ou mais das seguintes atividades: coleta, 
incluída ligação predial, dos esgotos sanitários; 
transporte dos esgotos sanitários; tratamento 
dos esgotos sanitários; disposição final dos 
esgotos sanitários e dos lodos originários da 
operação de unidades de tratamento coletivas 
ou individuais de forma ambientalmente ade-
quada, incluídas fossas sépticas.

e. SQUARE a prestação dos serviços públicos de sanea-
mento básico por entidade que não integre a 
administração do titular depende da celebração 
de contrato de permissão, mediante prévia 
licitação, nos termos do art. 175 da Constituição 
Federal, vedada a sua disciplina mediante con-
trato de programa, convênio, termo de parceria 
ou outros instrumentos de natureza precária.
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27. A Lei Complementar Municipal no 482, de 17 de 
janeiro de 2014, dispõe sobre a Política de Desenvol-
vimento Urbano, institui o Plano de Uso e Ocupação, 
os Instrumentos Urbanísticos e o Sistema de Gestão, 
denominada simplesmente de Plano Diretor do Muni-
cípio de Florianópolis.

A respeito da Política de Fortalecimento da Multicen-
tralidade disposta na lei, é correto afirmar que:

a. SQUARE consiste em estabelecer maior equilíbrio na 
ocupação do conjunto do território, criando 
núcleos adensados nos grandes ambientes não 
urbanizados e não sujeitos à conservação da 
paisagem natural e de valorização histórica, de 
forma a manter livre de construções parcelas 
importantes do solo urbano. Ocupações desse 
caráter aperfeiçoam as relações da urbanização 
com os elementos naturais, favorecem a oferta 
de serviços e infraestruturas.

b. SQUARE consiste em dotar a cidade, seus espaços públi-
cos e seus equipamentos de padrões estéticos 
e funcionais atualizados, em todas as locali-
dades, incluindo a qualificação do desenho 
urbano, que pressupõe intervenções que res-
tauram, consolidam ou complementam setores 
da cidade.

c. SQUARE consiste em integrar em escala metropolitana 
as centralidades, as áreas ocupadas de um 
modo geral e os destinos naturais livres de ocu-
pação mas portadores de valores educativos e 
turísticos, através de um sistema hierarquizado 
de atendimento, servido por diversos modais 
e diferentes equipamentos de transporte cole-
tivo, objeto de programa específico.

d. SQUARE consiste no fomento da mobilidade urbana 
através da integração e complementaridade do 
transporte não motorizado, a pedal ou tracio-
nado pelo ser humano, com o sistema de trans-
porte motorizado, adaptado às características 
naturais e urbanas, proporcionando dignidade 
e segurança ao cidadão.

e. Check-square consiste em consolidar um modelo de uso e ocu-
pação polinuclear, fortalecendo as centralidades 
já existentes, e estabelecendo novas centralida-
des, com a correlata criação de áreas de preser-
vação e lazer, prevendo melhoria nos equipa-
mentos sociais, prestação de serviços, geração 
de empregos e acessibilidade de transporte.

26. Nos termos do Código Estadual do Meio 
Ambiente, em áreas de preservação permanente 
(APPs) em áreas urbanas consolidadas, os Municípios:

a. SQUARE após aprovação da União, na ausência de legis-
lação municipal, poderão analisar e aprovar 
projeto de regularização de edificações, ativida-
des e demais formas de ocupação do solo em 
áreas urbanas consolidadas.

b. SQUARE poderão realizar regularização, de interesse 
social, de áreas urbanas consolidadas ocupadas, 
predominantemente, por população de baixa 
renda, nos casos em que a área esteja ocupada, 
de forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 
3 anos.

c. SQUARE poderão realizar regularização, de interesse 
social, de áreas urbanas consolidadas ocupadas, 
predominantemente, por população de baixa 
renda, nos casos em que a área esteja ocupada, 
de forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 
10 anos.

d. Check-square poderão, através do Plano Diretor ou de legis-
lação específica, delimitar as áreas urbanas 
consolidadas em seus respectivos territórios, 
disciplinando os requisitos para o uso e a ocu-
pação do solo e estabelecendo os parâmetros 
e as metragens de APPs a serem observados 
em tais locais, que poderão ser definidos para a 
totalidade do território municipal ou para cada 
uma de suas zonas urbanísticas.

e. SQUARE poderão, através do Plano Diretor ou de legis-
lação específica, delimitar as áreas urbanas 
consolidadas em seus respectivos territórios, 
disciplinando os requisitos para o uso e a ocu-
pação do solo e estabelecendo os parâmetros e 
metragens de APPs a serem observados em tais 
locais, que deverão ser definidos para a totali-
dade do território municipal.
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29. A Lei Complementar Municipal no 60, de 11 de 
maio de 2000 (Código de Obras e Edificações de Flo-
rianópolis), dispõe sobre infrações e multas em caso 
de inobservância das disposições da ordem urbanís-
tica, possibilitando que se firme termo de ajustamento 
de conduta.

Sobre o tema, é correto afirmar, nos termos da refe-
rida lei:

a. SQUARE a multa imposta será excluída se o proprietário, 
possuidor ou detentor do domínio em con-
junto com responsável técnico firmar termo de 
ajustamento de conduta com força de título 
executivo extrajudicial com compromisso 
expresso de adequação da obra ou atividade 
até a inscrição em dívida ativa.

b. SQUARE inscrito o débito em dívida ativa é autorizado 
firmar ajustamento de conduta desde que seja 
reconhecida a infração e haja desistência de 
ações ou recursos judiciais que tratem da con-
duta infracional.

c. Check-square nos casos encaminhados à Procuradoria Geral 
do Município para propositura de ação judicial, 
a expedição de alvarás para regularização da 
obra ou atividade objeto de embargo ou inter-
dição fica condicionada à lavratura de termo 
de ajustamento de conduta com força de título 
executivo extrajudicial na Procuradoria Geral 
do Município ou homologação em juízo caso já 
proposta a ação.

d. SQUARE a multa imposta será reduzida em 2/3 (dois ter-
ços) se o proprietário, possuidor ou detentor do 
domínio em conjunto com responsável técnico 
firmar termo de ajustamento de conduta com 
força de título executivo extrajudicial com com-
promisso expresso de adequação da obra ou 
atividade até a inscrição em dívida ativa.

e. SQUARE o termo de ajustamento de conduta sana a 
infração, ficando o autor infrator na obriga-
ção de legalizar, regularizar, demolir, desfazer, 
desmontar ou modificar as obras ou parcela-
mento executados em desacordo com a ordem 
urbanística.

28. O Código Municipal de Posturas do Município de 
Florianópolis, instituído pela Lei Municipal no 1.224, de 
1974, dispõe sobre condutas em seu território.

Dentre várias, é correto afirmar que:

a. Check-square é proibida a utilização de animais para desen-
volvimento, experimentos e testes de produtos 
cosméticos, higiene pessoal, medicamentos, 
perfumes e seus componentes.

b. SQUARE as raças de animais consideradas agressivas ou 
perigosas, a critério da Prefeitura, poderão ser 
identificadas com dispositivos de identificação 
eletrônica subcutânea.

c. SQUARE os feirantes, expositores e comerciantes de 
produtos alimentícios orgânicos em feiras ao ar 
livre podem expor no local de comercialização, 
de forma visível e legível, o devido registro no 
Ministério da Agricultura e/ou a correspon-
dente certificação de produto orgânico.

d. SQUARE é vedado o sepultamento de animais domésti-
cos em campas e jazigos localizados nos cemi-
térios tradicionais públicos do município de 
Florianópolis.

e. SQUARE é autorizado aos responsáveis pelos estabele-
cimentos voltados para o entretenimento, tais 
como teatros, cinemas e similares, adaptar as 
cadeiras para que possam ser utilizadas com 
segurança pelo público infantil.



 Página 15

Procuradoria Geral do Município • Concurso Público • Edital 001/2021

PEO Prova Escrita Objetiva • Procurador Municipal - classe inicial

Direito Civil 10 questões

31. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Estatuto da Cidade.

a. SQUARE O direito de construir acima do coeficiente de 
aproveitamento básico adotado pelo plano 
diretor poderá ser exercido pelo proprietário 
ou possuidor do bem, quando demonstrada a 
valorização imobiliária das áreas subjacentes ao 
entorno do imóvel.

b. SQUARE O direito de preempção confere ao proprie-
tário de imóvel urbano municipal promover 
a regularização de construções, reformas ou 
ampliações executadas em desacordo com a 
legislação vigente.

c. SQUARE O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o 
direito de construir poderá ser exercido acima 
do coeficiente de aproveitamento básico ado-
tado, quando assegurado ao Poder Público 
preferência para aquisição de imóvel urbano 
objeto da edificação.

d. SQUARE Para obter as licenças ou autorizações de 
construção, ampliação ou funcionamento de 
empreendimentos privados, o Poder Público 
poderá exigir do empreendedor a apresentação 
de estudo de impacto de vizinhança em substi-
tuição ao estudo prévio de impacto ambiental.

e. Check-square Nas regiões metropolitanas ou nas aglomera-
ções urbanas instituídas por lei complementar 
estadual, poderão ser realizadas operações 
urbanas consorciadas interfederativas, aprova-
das por leis estaduais específicas.

32. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Estatuto da Cidade.

a. SQUARE É vedada a transferência do direito de superfí-
cie a terceiros.

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

c. SQUARE O direito de superfície deve ser concedido por 
prazo determinado.

d. SQUARE Somente após averbado no registro civil, o 
contrato do direito de superfície passará a ter 
validade.

e. SQUARE O direito de superfície abrange apenas o direito 
de utilizar o solo e o subsolo do imóvel.

30. Na tutela constitucional do meio ambiente, em 
que se inclui o patrimônio cultural brasileiro, é correto 
afirmar, nos termos da Constituição Federal:

a. SQUARE o Poder Público, com a colaboração da comu-
nidade internacional e entidades privadas, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação.

b. SQUARE cabem à administração pública, diretamente 
ou mediante concessão, permissão ou autoriza-
ção, a gestão da documentação governamental 
e as providências para franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem.

c. SQUARE ficam tombados todos os documentos e os 
sítios detentores de reminiscências históri-
cas dos antigos quilombos e aldeamentos 
indígenas.

d. Check-square incluem-se no patrimônio cultural: as formas 
de expressão; os modos de criar, fazer e viver; 
as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
as obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueo-
lógico, paleontológico, ecológico e científico.

e. SQUARE é facultado aos Estados e ao Distrito Federal 
vincular a fundo estadual de fomento à cultura 
até cinco décimos por cento de sua receita 
tributária líquida, para o financiamento de pro-
gramas e projetos culturais, inclusive no paga-
mento de despesas com pessoal e encargos 
sociais, desde que diretamente relacionados à 
tutela do patrimônio cultural.
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33. De acordo com o Estatuto da Cidade, para garan-
tir a gestão democrática da cidade, deverão ser utiliza-
dos, entre outros, os seguintes instrumentos:

1. debates, audiências e consultas públicas.
2. tributação progressiva de acordo com a utili-

zação dos bens e serviços.
3. acesso universal aos serviços públicos 

essenciais.
4. iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento 
urbano.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

34. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. SQUARE Aquele que ressarcir o dano causado por 
outrem pode reaver o que houver pago daquele 
por quem pagou, salvo se demonstrado grau de 
parentesco com o causador do dano.

b. SQUARE O empregador, público ou privado, ou o 
comitente responderá civilmente por todos 
os danos que os seus empregados, servidores, 
serviçais ou prepostos causarem a terceiros.

c. SQUARE A responsabilidade civil é independente da cri-
minal, não se podendo questionar mais sobre a 
existência de provas e do crime, quando estas 
questões se acharem decididas no juízo criminal.

d. SQUARE Salvo nos casos de relação de parentesco, 
aquele que ressarcir o dano causado por 
outrem pode reaver o que houver pago 
daquele por quem pagou.

e. Check-square O credor que demandar o devedor antes de 
vencida a dívida, fora dos casos em que a lei 
o permita, ficará obrigado a esperar o tempo 
que faltava para o vencimento, a descontar os 
juros correspondentes, embora estipulados, e a 
pagar as custas em dobro.

35. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. Check-square Presumem-se fraudatórias dos direitos dos 
outros credores as garantias de dívidas que o 
devedor insolvente tiver dado a algum credor.

b. SQUARE O adquirente dos bens do devedor insolvente, 
para conservar a posse dos bens, deverá depo-
sitar o valor do negócio em juízo, com a citação 
de todos os interessados.

c. SQUARE Anulados os negócios jurídicos por fraude con-
tra credores, a vantagem resultante reverterá 
em proveito do credor quirografário com divi-
das já vencidas e não pagas.

d. SQUARE O credor quirografário, que receber do devedor 
insolvente o pagamento da dívida ainda não 
vencida, ficará obrigado a dar imediata quita-
ção do recebido.

e. SQUARE Qualquer credor poderá requerer a anulação 
de negócio jurídico que implique a transmissão 
gratuita de bens ou remissão de dívida prati-
cado por devedor já insolvente.

36. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. SQUARE Quando não indicado no título, considera-se 
lugar de emissão e de pagamento a praça de 
circulação do título de crédito.

b. SQUARE Enquanto o título de crédito estiver em circula-
ção, os direitos ou mercadorias que representa 
poderão ser objeto de garantia no caso de 
medidas judiciais.

c. Check-square Transfere-se o título nominativo mediante 
termo, em registro do emitente, assinado pelo 
proprietário e pelo adquirente.

d. SQUARE O título de crédito que não contenha indicação 
de vencimento somente poderá ser exigível 
após a notificação e aval do emitente.

e. SQUARE O possuidor de título ao portador tem direito à 
prestação nele indicada, salvo se o título tenha 
entrado em circulação contra a vontade do 
emitente.
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37. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. SQUARE O usufruto de bem imóvel poderá recair em um 
ou mais bens, desde que constitua um patri-
mônio inteiro, e abranja, no todo, os frutos e as 
utilidades provenientes do bem.

b. SQUARE O usufrutuário tem direito à posse, uso e admi-
nistração do bem, sendo vedado, contudo, per-
ceber os frutos da sua exploração.

c. SQUARE O usufruto somente se extingue com a morte 
ou dissolução do usufrutuário, cancelando-se o 
registro no Cartório de Registro de Imóveis.

d. Check-square Quando o usufruto recai em títulos de crédito, 
o usufrutuário tem direito a perceber os frutos 
e a cobrar as respectivas dívidas.

e. SQUARE O usufrutuário é responsável pelo pagamento 
das deteriorações resultantes do exercício regu-
lar do usufruto.

38. De acordo com o Código Civil Brasileiro,  
serão registrados em registro público:

1. a interdição por incapacidade absoluta e os 
atos judiciais que reconhecerem a filiação.

2. a sentença declaratória de morte presumida e 
o casamento.

3. o óbito e o restabelecimento da sociedade 
conjugal.

4. a emancipação por outorga dos pais e os 
nascimentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

39. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código do Consumidor.

a. SQUARE As cláusulas contratuais relativas às relações 
de consumo serão interpretadas conforme as 
declarações de vontade constantes de recibos, 
pré-contratos e contratos.

b. Check-square As multas de mora decorrentes do inadimple-
mento de obrigações no seu termo não pode-
rão ser superiores a dois por cento do valor da 
prestação.

c. SQUARE Ainda que de forma expressa e consensual, a 
inserção de cláusula na minuta padrão desca-
racteriza a natureza de adesão do contrato.

d. SQUARE Os contratos que envolvam relação de con-
sumo, quando expressos em moeda estran-
geiras, deverão consignar de forma expressa o 
critério de conversão para a corrente nacional.

e. SQUARE Nos contratos de adesão, as cláusulas que 
implicarem limitação de direito do consumidor 
deverão constar em capítulo próprio, permi-
tindo ao consumidor a sua aceitação ou não.

40. De acordo com o Código do Consumidor,  
são direitos básicos do consumidor:

1. a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos.

2. a adequada e eficaz prestação dos serviços 
públicos em geral.

3. a majoração seletiva do preço de produtos ou 
serviços.

4. o reconhecimento da vulnerabilidade do for-
necedor no mercado de consumo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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42. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o 
texto constitucional:

1. Ninguém será preso senão em flagrante delito 
ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade policial ou judiciária competente.

2. O preso tem direito à identificação dos res-
ponsáveis por sua prisão ou por seu interroga-
tório policial.

3. Ninguém será levado à prisão ou nela man-
tido, quando a lei admitir a liberdade provisó-
ria, com ou sem fiança.

4. A prisão ilegal será imediatamente relaxada 
pela autoridade superior ou judiciária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

43. Assinale a alternativa correta a respeito dos direi-
tos políticos.

a. SQUARE A dissolução da sociedade ou do vínculo con-
jugal, no curso do mandato, afasta a inelegibili-
dade do cônjuge do Prefeito ou de quem o haja 
substituído dentro de 6 meses anteriores ao 
pleito.

b. SQUARE Na década de 1990, ocorreu no Brasil o pri-
meiro referendo da história da República, 
possibilitando a escolha pelos cidadãos entre 
a forma de governo (república ou monarquia 
constitucional) e o sistema de governo (presi-
dencialismo ou parlamentarismo).

c. SQUARE Constitui condição de elegibilidade, na forma 
da lei, a idade mínima de trinta e cinco anos 
para Governador e Vice-Governador de Estado 
e do Distrito Federal.

d. SQUARE O alistamento eleitoral e o voto são obrigató-
rios para os maiores de dezoito anos, inclusive 
para os conscritos durante o período do serviço 
militar obrigatório.

e. Check-square A Constituição Federal do Brasil de 1988 assi-
milou o regime de democracia participativa 
(ou semidireta), contemplando um sistema 
híbrido que reúne a democracia representativa 
com peculiaridades e atributos da democracia 
direta.

Direito Constitucional 10 questões

41. Analise as afirmativas abaixo com fundamento na 
Constituição Federal de 1988, na doutrina e na juris-
prudência constitucional:

1. O princípio da igualdade consagra que todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, devendo ser compreendido 
não apenas como igualdade formal (produto 
do liberalismo clássico), mas, principalmente, 
como igualdade material.

2. A entrada forçada em domicílio sem mandado 
judicial apenas é lícita, mesmo em período 
noturno, quando amparada em fundadas 
razões, devidamente justificadas a posteriori, 
que indiquem que dentro da casa ocorre 
situação de flagrante delito.

3. Segundo a doutrina, o princípio do devido 
processo legal substancial ou material irradia 
os princípios da razoabilidade e proporcio-
nalidade, também com status constitucional, 
que adotam como parâmetro três requisitos: 
necessidade; adequação e proporcionalidade 
em sentido estrito.

4. A respeito do direito de propriedade, trata-se 
de um direito que não é absoluto, devendo 
atender à sua função social, nos limites 
constitucionais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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46. Analise as afirmativas abaixo a respeito da orga-
nização do Estado brasileiro, de acordo com o texto 
constitucional:

1. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou 
órgãos de Contas Municipais.

2. Ao Distrito Federal e aos Territórios é vedada a 
divisão em Municípios.

3. Para a composição das Câmaras Munici-
pais, será observado o limite máximo de 
21 Vereadores, em relação aos Municípios 
de mais de 300.000 habitantes e de até 
450.000 habitantes.

4. À iniciativa popular de projetos de lei de 
interesse específico do Município, da cidade 
ou de bairros, precederá a manifestação de, 
pelo menos, 10% do eleitorado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

47. Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, pode se dizer que (i) fundamento, (ii) objetivo 
fundamental, e (iii) princípio norteador das relações 
internacionais da República Federativa do Brasil, cons-
tituem, respectivamente:

a. SQUARE (i) prevalência dos direitos humanos; (ii) plura-
lismo político; (iii) igualdade entre os Estados.

b. SQUARE (i) independência nacional; (ii) valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa; (iii) autodeter-
minação dos povos.

c. Check-square (i) dignidade da pessoa humana; (ii) construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; (iii) solu-
ção pacífica dos conflitos.

d. SQUARE (i) soberania; (ii) erradicar a pobreza e a mar-
ginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; (iii) construir uma sociedade livre, 
justa e solidária.

e. SQUARE (i) cidadania; (ii) não-intervenção; (iii) promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.

44. Com fundamento no texto constitucional, bem 
como na sua interpretação doutrinária e jurispruden-
cial, analise as afirmativas abaixo sobre a Educação e o 
Desporto.

1. O desporto encontra-se previsto em sentido 
restritivo pelo texto de 1988, devendo o 
Estado fomentar somente as práticas des-
portivas formais, não englobando a ideia de 
recreação, lazer e divertimento como forma 
de promoção social.

2. É dever do Estado com a educação a garantia 
de educação básica obrigatória e gratuita 
dos 3 aos 18 anos de idade, assegurada a sua 
oferta para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria.

3. A destinação de recursos públicos para a pro-
moção do desporto deverá ser empregada de 
forma prioritária no desporto educacional.

4. O ensino é livre à iniciativa privada indepen-
dentemente de autorização e avaliação de 
qualidade pelo Poder Público.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

45. Assinale a alternativa correta com fundamento 
no texto constitucional.

a. SQUARE As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais não possuem aplicação imediata.

b. SQUARE São gratuitos para todos o registro civil de nas-
cimento e a certidão de óbito.

c. SQUARE Constitui crime inafiançável e imprescritível o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

d. Check-square Conceder-se-á habeas data para a retificação 
de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo.

e. SQUARE Os tratados internacionais acerca de direitos 
humanos serão equivalentes às emendas cons-
titucionais quando aprovados pelo Congresso 
Nacional por maioria absoluta de votos.
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50. Analise as afirmativas abaixo a respeito da disci-
plina constitucional do poder Judiciário e seus respec-
tivos órgãos:

1. Podem propor a ação direta de inconstitucio-
nalidade o Presidente da República, o Presi-
dente do Senado Federal e o Presidente da 
Câmara dos Deputados.

2. Incumbe aos Estados a instituição de repre-
sentação de inconstitucionalidade de leis ou 
atos normativos estaduais ou municipais em 
face da Constituição Federal.

3. Aos juízes federais compete processar e julgar 
a disputa sobre direitos indígenas.

4. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, 
no mínimo, trinta e três Ministros.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

Direito do Trabalho 5 questões

51. Analise as afirmativas abaixo sobre o aviso prévio, 
com base na legislação trabalhista:

1. O valor das horas extraordinárias habituais 
não integra o aviso prévio indenizado.

2. A falta de aviso prévio por parte do empre-
gado autoriza o empregador a descontar os 
salários correspondentes ao prazo respectivo.

3. Não é devido o aviso prévio na despedida 
indireta.

4. Quando a rescisão for promovida pelo empre-
gador, o horário normal de trabalho do empre-
gado, durante o prazo do aviso, será reduzido 
de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário 
integral.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

48. Com fundamento na Constituição Federal de 
1988 e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial, 
assinale a alternativa correta a respeito do poder 
legislativo e seus órgãos:

a. SQUARE É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional dispor sobre a concessão de anistia.

b. Check-square As Constituições dos Estados disporão sobre 
os respectivos Tribunais de Contas, que serão 
integrados por sete Conselheiros.

c. SQUARE Compete privativamente à Câmara dos Deputa-
dos autorizar, por 1/3 de seus membros, a instaura-
ção de processo contra o Presidente e o Vice-Pre-
sidente da República e os Ministros de Estado.

d. SQUARE Cada Senador dos Estados-membros ou do 
Distrito Federal será eleito com 3 suplentes, 
para o exercício de mandato de 8 anos, com 
representação renovada de 4 em 4 anos, alter-
nadamente, por um e dois terços.

e. SQUARE Compete privativamente ao Senado Federal 
aprovar previamente, por voto aberto, após 
arguição pública, a escolha do Procurador-Ge-
ral da República.

49. Com fundamento na Constituição Federal de 
1988 e na sua interpretação doutrinária e jurispruden-
cial, assinale a alternativa correta a respeito da Ordem 
Econômica e Financeira:

a. SQUARE Não ofende o princípio da livre concorrência a 
lei municipal que impede a instalação de esta-
belecimentos comerciais do mesmo ramo em 
determinada área.

b. SQUARE De acordo com a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, é constitucional e legítima 
a restrição imposta pelo Estado ao livre exer-
cício de atividade econômica, como meio de 
cobrança indireta de tributos.

c. SQUARE É vedada a atuação do Estado na condição 
de agente empresarial, mediante exploração 
direta de atividade econômica, ainda que 
necessária aos imperativos da segurança nacio-
nal ou a relevante interesse coletivo.

d. Check-square Conforme entendimento do Supremo Tribunal 
Federal sobre a livre iniciativa, é legítima a ter-
ceirização das atividades-fim de uma empresa.

e. SQUARE A ordem econômica rege-se, dentre outros, 
pelo princípio do tratamento favorecido para as 
empresas de grande porte constituídas sob as 
leis brasileiras.
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54. Analise as afirmativas abaixo com base na legisla-
ção do trabalho:

1. A equiparação de salários apenas será possível 
entre empregados contemporâneos no cargo 
ou na função, vedada a indicação de para-
digmas remotos, mesmo que o paradigma 
contemporâneo tenha obtido a vantagem em 
ação judicial própria.

2. Considera-se abono as liberalidades conce-
didas pelo empregador em forma de bens, 
serviços ou valor em dinheiro, em razão de 
desempenho superior àquele ordinariamente 
esperado no exercício das atividades pelo 
empregado.

3. Não se compreende no salário a alimentação, 
a habitação, o vestuário ou outras prestações 
in natura que a empresa fornece habitual-
mente ao empregado, por força do contrato 
de trabalho.

4. Não é considerada como salário a previdên-
cia privada concedida ao empregado pelo 
empregador.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

52. Analise as afirmativas abaixo considerando as 
disposições da legislação trabalhista:

1. A convenção coletiva e o acordo coletivo de 
trabalho prevalecem sobre a lei quando dis-
põem sobre banco de horas anual.

2. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho, a supressão ou 
a redução, dentre outros direitos, do adicional 
de remuneração para atividades penosas, insa-
lubres ou perigosas.

3. Não será permitido estipular duração de 
convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho superior a um ano, sendo vedada a 
ultratividade.

4. As condições estabelecidas em acordo coletivo 
de trabalho sempre prevalecerão sobre as esti-
puladas em convenção coletiva de trabalho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

53. Analise as afirmativas abaixo a respeito das férias 
do empregado, conforme disposto na legislação do 
trabalho:

1. Após cada período de 12 meses de vigência 
do contrato de trabalho, o empregado terá 
direito a férias de 18 dias corridos, quando 
tiver de 24 até 32 faltas.

2. Os períodos de férias não serão computados, 
para nenhuma finalidade, como tempo de 
serviço.

3. É vedado o início das férias no período de dois 
dias que antecede feriado ou dia de repouso 
semanal remunerado.

4. O empregado estudante, menor de 18 anos, 
terá direito a fazer coincidir as suas férias com 
as férias escolares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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57. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Penal.

a. SQUARE Quem, por conta própria ou alheia, adquire, 
vende, troca, cede, empresta, guarda ou intro-
duz na circulação moeda falsa terá a pena 
reduzida até a metade, caso demonstrado sinal 
indicativo de inutilização do papel-moeda.

b. SQUARE O tipo penal do delito de moeda pune o agente 
que falsificar, fabricando-a ou alterando-a, 
moeda metálica ou papel-moeda de curso 
legal, exclusivamente dentro do país.

c. Check-square O agente que desvia e faz circular moeda ver-
dadeira, cuja circulação não estava ainda auto-
rizada, incorre nas mesmas penas do delito de 
moeda falsa.

d. SQUARE O agente público que fabrica, emite ou permite 
a emissão de de papel-moeda em quantidade 
superior à autorizada, não pratica o crime de 
moeda falsa.

e. SQUARE No delito de moeda falsa, quem, tendo rece-
bido moeda falsa ou alterada, a restitui à circu-
lação, é punido como coautor do crime.

58. Assinale a alternativa correta em relação aos 
crimes contra a administração pública.

a. SQUARE A conduta prevista no tipo penal da condes-
cêndência criminosa exige que o autor seja 
hierarquicamente subordinado a vitima do 
crime.

b. SQUARE A perda do cargo, do mandato ou da função 
pública, é um dos efeitos automáticos da con-
denação pela prática do crime de condescên-
dência criminosa.

c. SQUARE No crime de condescêndência criminosa, o 
agente terá a pena reduzida pela metade 
quando tiver agido com intuito de satisfazer 
interesse pessoal.

d. Check-square O delito de condescêndência criminosa é crime 
omissivo puro não sendo punido na forma 
tentada.

e. SQUARE Para a tipificação do crime de condescêndência 
criminosa, o agente deve agir com a motivação 
de obter vantagem indevida.

55. Analise as afirmativas abaixo a respeito da dura-
ção do trabalho:

1. É facultado ao empregado contratado sob 
regime de tempo parcial converter um terço 
do período de férias a que tiver direito em 
abono pecuniário.

2. Entre duas jornadas de trabalho haverá um 
período mínimo de onze horas consecutivas 
para descanso.

3. A hora do trabalho noturno será computada 
como de 50 minutos e 30 segundos.

4. Não serão descontadas nem computadas 
como jornada extraordinária as variações de 
horário no registro de ponto quando não 
excedentes a 10 minutos, observado o limite 
máximo de 20 minutos diários.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

Direito Penal 5 questões

56. Assinale a alternativa correta sobre os crimes de 
abuso de autoridade.

a. SQUARE A condenação pela prática de crimes de abuso 
de autoridade afasta a possibilidade da aplica-
ção de sanções de natureza civil ou administra-
tiva relativas aos mesmos fatos.

b. SQUARE A inabilitação para o exercício de cargo, man-
dato ou função pública, pelo período de um a 
cinco anos, é um dos efeitos automáticos da 
sentença condenatória pela prática do crime de 
abuso de autoridade.

c. SQUARE Por se tratar de crime próprio, os crimes de 
abuso de autoridade somente poderão ser 
cometidos por servidor público.

d. SQUARE A divergência na interpretação de lei ou na 
avaliação de fatos e provas é causa de aumento 
da pena nos crimes de abuso de autoridade.

e. Check-square A perda do cargo, como efeito da condenação, 
é condicionada à ocorrência de reincidência 
em crime de abuso de autoridade e deve ser 
declarada motivadamente na sentença.
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Direito Processual Civil 10 questões

61. É correto afirmar sobre os deveres das partes e 
procuradores.

a. SQUARE É vedada a condenação do vencido ao paga-
mento de honorários advocatícios quando o 
vencedor estiver advogando em causa própria.

b. SQUARE O autor da ação responderá pelos honorários 
advocatícios do procurador da parte contrário 
nos casos em o processo for extinto sem a aná-
lise do mérito pela perda do objeto.

c. SQUARE Quando os honorários forem fixados em quan-
tia certa, os juros moratórios incidirão a partir 
da data do ajuizamento da ação.

d. SQUARE O valor das sanções impostas ao litigante de 
má-fé reverterá em benefício dos procuradores 
da parte contrária.

e. Check-square Não serão devidos honorários no cumprimento 
de sentença contra a Fazenda Pública que 
enseje expedição de precatório, desde que não 
tenha sido impugnada.

62. É correto afirmar sobre a ordem dos processos 
nos Tribunais.

a. Check-square O primeiro recurso protocolado no tribunal tor-
nará prevento o relator para eventual recurso 
subsequente interposto no mesmo processo 
ou em processo conexo.

b. SQUARE Proferidos os votos, o presidente anunciará 
o resultado do julgamento, designando para 
redigir o acórdão os juízes ou desembargado-
res autores dos votos vencedores.

c. SQUARE Aberta a sessão de julgamento, serão imediata-
mente julgados os processos cujo julgamento 
tenha iniciado em sessão anterior, para, pos-
teriormente, serem apreciados os recursos, a 
remessa necessária e os processos de competên-
cia originária em que houver sustentação oral.

d. SQUARE Incumbe ao relator do processo dirigir e orde-
nar o processo no tribunal, bem como designar 
dia para o seu julgamento, ordenando, em 
todas as hipóteses, a publicação da pauta no 
órgão oficial.

e. SQUARE Entre a data de publicação da pauta e a da 
sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, 
o prazo de sete dias, incluindo-se em nova 
pauta os processos cujo julgamento tiver sido 
expressamente adiado para a primeira sessão 
seguinte.

59. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
de Lavagem de Dinheiro.

a. SQUARE É vedada a nomeação ou designação de pessoa 
física ou jurídica para a administração dos bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indi-
retamente, da infração penal.

b. SQUARE No processo que apure o delito de lavagem de 
dinheiro, se o acusado, citado por edital, não 
comparecer, nem constituir advogado, fica-
rão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional.

c. SQUARE Os instrumentos do crime sem valor econômico 
cuja perda em favor da União ou do Estado 
for decretada serão inutilizados ou doados 
a museu criminal ou a entidade pública ou 
devolvidos aos seus proprietários, se houver 
interesse na sua conservação.

d. SQUARE Deferida a alienação antecipada para preserva-
ção de valor de bens sob constrição, o juiz, de 
ofício, a requerimento do Ministério Público ou 
por solicitação da parte interessada, determi-
nará a imediata suspensão do processo princi-
pal, até a apuração final dos valores obtidos.

e. Check-square A ordem de prisão de pessoas ou as medidas 
assecuratórias de bens, direitos ou valores 
poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o 
Ministério Público, quando a sua execução 
imediata puder comprometer as investigações.

60. Sobre os crimes contra o meio ambiente, para fins 
de circunstância agravante da pena, entende-se por 
Unidades de Conservação de Proteção Integral:

1. Florestas nacionais
2. Monumentos Naturais
3. Reservas biológicas
4. Estações ecológicas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

a. SQUARE Desde que haja conexão entre si, é válida a 
cumulação de vários pedidos, contra o mesmo 
réu, em um único processo.

b. Check-square É lícito formular mais de um pedido em ordem 
subsidiária, a fim de que o juiz conheça do 
posterior, quando não acolher o anterior.

c. SQUARE O autor poderá formular pedido genérico 
quando, pela natureza da obrigação, o deve-
dor puder cumprir a prestação de mais de um 
modo.

d. SQUARE O pedido será alternativo quando não for pos-
sível determinar, desde logo, as consequências 
do ato ou do fato.

e. SQUARE O pedido deve ser certo e determinado, sendo 
vedado ao autor formular mais de um pedido, 
alternativamente, para que o juiz acolha um 
deles.

66. É correto afirmar sobre a intervenção de terceiros 
no processo civil.

a. SQUARE A intervenção de amicus curiae poderá alterar a 
competência do processo, bem como, a critério 
do juízo, autorizar o interveniente a acrescentar 
novos argumentos à petição inicial, proceden-
do-se em seguida à citação do réu.

b. SQUARE Feita a denunciação pelo autor, o denunciado 
poderá assumir a posição de litisconsorte do 
denunciante, recebendo o processo no estado 
em que se encontre, quando passará a integrar 
o polo ativo da demanda.

c. SQUARE Na denunciação da lide, caso o denunciante 
seja vencedor na ação principal, o denunciado 
será condenado a suportar os honorários advo-
catícios em favor do procurador do denunciante.

d. Check-square O incidente de desconsideração é cabível em 
todas as fases do processo de conhecimento, 
no cumprimento de sentença e na execução 
fundada em título executivo extrajudicial.

e. SQUARE A decisão do juízo que admitir o ingresso de 
amicus curiae é recorrível por meio de agravo 
de instrumento.

63. É correto afirmar sobre os meios de impugnação 
das decisões judiciais.

a. SQUARE Os embargos de declaração serão opostos, em 
petição dirigida ao julgador com indicação 
do erro, obscuridade, contradição ou omissão, 
e estará sujeito a preparo, salvo se a parte 
demonstrar que tem direito à gratuidade.

b. SQUARE Sob pena de não conhecimento, incumbe 
à parte ratificar os termos do recurso inter-
posto antes da publicação do julgamento dos 
embargos de declaração, quando estes forem 
rejeitados ou não alterarem a conclusão do 
julgamento recorrido.

c. Check-square Nos Tribunais, os embargos de declaração 
serão apresentados pelo relator em mesa na 
sessão subsequente a sua interposição, pro-
ferindo o voto, e, não havendo julgamento 
nessa sessão, o recurso será incluído em pauta 
automaticamente.

d. SQUARE O tribunal, em decisão fundamentada, con-
denará o embargante a pagar ao embargado 
multa não excedente a dois por cento sobre 
o valor atualizado da causa, na reiteração de 
embargos de declaração.

e. SQUARE Os embargos de declaração interrompem o 
prazo para a interposição de outros recursos, 
sendo vedado ao relator atribuir efeito suspen-
sivo ao recurso aclaratório.

64. É correto afirmar sobre as provas no processo 
civil.

a. Check-square Considera-se serviço público o depoimento da 
testemunha prestado em juízo.

b. SQUARE Cabe ao juízo intimar a testemunha arrolada 
pela parte do dia, da hora e do local da audiên-
cia designada, dispensando-se a intervenção 
do advogado no ato processual.

c. SQUARE A confissão poderá ser judicial ou extrajudicial, 
espontânea ou provocada, faz prova contra o 
confitente e todos os litisconsortes, ativos ou 
passivos.

d. SQUARE O depoimento pessoal é prova exclusiva do 
juízo, sendo vedada à parte adversa requerer a 
sua produção.

e. SQUARE Embora inconclusiva ou deficiente, o juiz não 
poderá reduzir a remuneração inicialmente 
arbitrada para o trabalho pericial.
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69. É correto afirmar sobre a técnica de julgamento 
ampliado nos Tribunais.

a. SQUARE Nos julgamentos colegiados, quando a decisão 
não for unânime, o julgamento terá prossegui-
mento em sessão a ser designada com a pre-
sença de outros julgadores, em número sufi-
ciente para garantir a possibilidade de inversão 
do resultado inicial.

b. Check-square A técnica de julgamento aplica-se ao julga-
mento não unânime proferido em ação res-
cisória, quando o resultado for a rescisão da 
sentença, devendo, nesse caso, seu prossegui-
mento ocorrer em órgão de maior composição 
previsto no regimento interno.

c. SQUARE Os julgadores que já tiverem proferido o voto, 
não poderão mais rever seus posicionamentos 
por ocasião do prosseguimento do julgamento 
ampliado.

d. SQUARE As decisões não unânimes proferidas pelo 
plenário ou pela corte especial dos Tribunais 
deverão ter o prosseguimento do julgamento 
na mesma sessão, colhendo-se os votos de 
outros julgadores que porventura componham 
o órgão colegiado.

e. SQUARE A critério do relator, em se tratando de julga-
mento não unânime proferido em incidente 
de resolução de demandas repetitivas, poderá 
ser deferido o ingresso de terceiros interessa-
dos para apresentarem suas razões perante os 
novos julgadores.

67. É correto afirmar sobre a lei do Mandado de 
Segurança.

a. SQUARE Até a prolação da sentença poderá ser admi-
tido o ingresso de litisconsorte ativo.

b. SQUARE A autoridade coatora somente poderá recorrer 
quando ficar demonstrado o interesse proces-
sual e a pertinência temática do seu recurso.

c. SQUARE Das decisões em mandado de segurança ori-
ginário cabe recurso ordinário nos casos legal-
mente previstos, e recursos especial e extraor-
dinário, quando a ordem for denegada.

d. SQUARE Mesmo que deferida medida liminar, o procedi-
mento do mandado de segurança não admite 
o cumprimento provisório da sentença.

e. Check-square Concedida a segurança, a sentença estará 
sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de 
jurisdição.

68. É correto afirmar sobre o cumprimento da 
sentença.

a. SQUARE A execução dos alimentos provisórios, bem 
como a dos alimentos fixados em sentença 
ainda não transitada em julgado, será proces-
sada, como incidente, nos autos principais.

b. SQUARE Apresentada planilha de débito pela parte exe-
quente, o juiz, para a verificação dos cálculos, 
deverá enviar os autos para o contabilista do 
juízo, que terá o prazo máximo de dez dias para 
se manifestar sobre a adequação dos valores 
executados.

c. Check-square Quando a indenização por ato ilícito incluir 
prestação de alimentos, caberá ao executado, a 
requerimento do exequente, constituir capital 
cuja renda assegure o pagamento do valor 
mensal da pensão.

d. SQUARE É vedada à Fazenda Pública, antes de ser inti-
mada para o cumprimento da sentença, com-
parecer em juízo e oferecer em pagamento o 
valor que entender devido.

e. SQUARE No caso de condenação em quantia certa, a 
Fazenda Pública devera efetuar o pagamento 
no prazo de quinze dias após a intimação, sob 
pena de o débito ser acrescido de multa de dez 
por cento e de honorários de advogado de dez 
por cento.
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72. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Consolidação das Leis do Trabalho.

a. SQUARE Na reconvenção e no mandado de segurança 
não são devidos honorários de sucumbência.

b. SQUARE É vedado o depoimento de quem for parente 
até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou ini-
migo de qualquer das partes.

c. SQUARE Na hipótese de procedência parcial do pedido 
principal ou acessório, os honorários de sucum-
bência serão arbitrados de forma recíproca, 
podendo, a critério do juízo, ser permitida com-
pensação entre os honorários.

d. Check-square A constituição de procurador com poderes para 
o foro em geral poderá ser efetivada, mediante 
simples registro em ata de audiência, a reque-
rimento verbal do advogado interessado, com 
anuência da parte representada.

e. SQUARE Serão devidos honorários de sucumbência 
ao advogado que atuar em causa própria, 
devendo o juízo fixar a verba entre dez e vinte 
por cento do proveito econômico obtido ou, 
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 
atualizado da causa.

73. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
processo do trabalho.

a. SQUARE A exceção de incompetência territorial deverá 
ser apresentada como matéria preliminar da 
contestação, devendo o juiz se manifestar no 
prazo de cinco dias.

b. SQUARE A competência da vara do trabalho é deter-
minada pela localidade em que tenha sido 
firmado o contrato de trabalho, ainda que o 
empregado, reclamante, preste serviços ao 
empregador em localidade diversa.

c. Check-square Decidida a exceção de incompetência terri-
torial, o processo retomará seu curso, com a 
designação de audiência, a apresentação de 
defesa e a instrução processual perante o juízo 
competente.

d. SQUARE Oposta a exceção de incompetência territorial, 
o pedido será processado em autos apartados, 
sem a suspensão do feito principal.

e. SQUARE O juiz é obrigado a dar-se por suspeito, e pode 
ser recusado por algumas das partes, quando 
em algum grau de jurisdição já tenha proferido 
decisão no processo.

70. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios.

a. Check-square No foro onde estiver instalado Juizado Espe-
cial da Fazenda Pública, a sua competência é 
absoluta.

b. SQUARE Compete aos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública processar, conciliar e julgar causas 
cíveis de interesse dos entes públicos até o 
valor de quarenta salários mínimos.

c. SQUARE Em razão do valor de alçada dos Juizados Espe-
ciais da Fazenda Pública, tratando-se de obriga-
ção de pagar quantia certa, após o trânsito em 
julgado da decisão, o pagamento será efetuado 
unicamente sob a forma de requisição de 
pequeno valor.

d. SQUARE Quando houver divergência, sobre questões de 
direito material, entre decisões proferidas por 
varas dos Juizado Especial da Fazenda Pública, 
caberá pedido de uniformização de interpreta-
ção de lei.

e. SQUARE No Juizado Especial da Fazenda Pública podem 
ser autores as pessoas físicas e as microempre-
sas e empresas de pequeno porte, e autores 
e réus, as pessoas jurídicas de direito público, 
bem como autarquias, fundações e empresas 
públicas a eles vinculadas.

Direito Processual do Trabalho 10 questões

71. De acordo com o processo do trabalho, na ausên-
cia de representantes legais, a reclamação trabalhista 
do menor de dezoito anos será feita:

1. pelo curador nomeado em juízo.
2. pelo Ministério Público do Trabalho.
3. pelo sindicato.
4. pelo Ministério Público estadual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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76. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
processo do trabalho.

a. Check-square Todas as provas serão produzidas na audiên-
cia de instrução e julgamento, ainda que não 
requeridas previamente.

b. SQUARE As testemunhas arroladas pelas partes deverão 
ser intimadas para comparecer à audiência 
de instrução e julgamento, com cinco dias de 
antecedência da realização do ato.

c. SQUARE As partes e testemunhas serão inquiridas dire-
tamente por seus representantes ou advoga-
dos, podendo ser reinquiridas, a critério do juiz.

d. SQUARE Cada parte poderá ouvir até três testemunhas 
por fatos articulados ou pedidos formulados 
pelas partes.

e. SQUARE Apresentado documento pela parte durante 
a audiência de instrução e julgamento, o juiz 
abrirá prazo de cinco dias para que a parte 
adversa possa se manifestar sobre a prova.

77. De acordo com o processo do trabalho, assinale 
a alternativa que indica corretamente hipóteses de 
cabimento do recurso ordinário em razão de decisão 
proferida por Tribunal Regional do Trabalho em maté-
ria de competência originaria.

a. SQUARE Decisão definitiva das varas do trabalho.
b. SQUARE Decisão terminativa proferida pelos órgãos cole-

giados em sede de cumprimento de sentença.
c. Check-square Decisão terminativa proferida em ação rescisó-

ria ou em mandado de segurança.
d. SQUARE Decisão não terminativa cujo objetivo seja 

analisar, exclusivamente, questão processual.
e. SQUARE Decisão não definitiva proferida em dissídio 

coletivo para o reexame de matéria de fato ou 
de prova.

78. De acordo com o processo do trabalho, assinale 
a alternativa que indica corretamente o meio proces-
sual adequado para impugnar a concessão ou o inde-
ferimento de tutela provisória antes da sentença.

a. SQUARE Agravo
b. SQUARE Reclamação
c. SQUARE Recurso ordinário
d. SQUARE Recurso de revista
e. Check-square Mandado de segurança

74. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
processo do trabalho.

a. SQUARE O não comparecimento do reclamante à 
audiência importa o arquivamento da reclama-
ção, além de confissão quanto à matéria de fato.

b. Check-square O documento em cópia oferecido para prova 
poderá ser declarado autêntico pelo próprio 
advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

c. SQUARE Na audiência de conciliação e de instrução e 
julgamento, as partes poderão fazer-se subs-
tituir por preposto que tenha conhecimento 
dos fatos e cujas declarações obrigarão o 
representado.

d. SQUARE No procedimento sumaríssimo do dissídio 
individual não se admite a produção de prova 
pericial.

e. SQUARE A inversão do ônus da prova poderá ocor-
rer durante a fase de instrução ou, por meio 
de decisão fundamentada, na prolação da 
sentença.

75. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
processo do trabalho.

a. SQUARE A qualquer tempo, não pagando, nem garan-
tindo a execução, a decisão transitada em jul-
gado poderá ser levada a protesto pelo credor.

b. SQUARE Nos embargos à execução, a parte executada 
somente poderá arguir matérias que dispen-
sam dilação probatória.

c. SQUARE No curso do processo de execução, o juiz ou 
o presidente do tribunal poderá designar ser-
vidores da Justiça do Trabalho para servir de 
avaliador de bens penhorados.

d. Check-square Quando se tratar de execução para o paga-
mento de quantia em dinheiro, o devedor 
deverá pagar o montante devido ou garantir o 
juízo, no prazo de quarenta e oito horas, após a 
regular cientificação, sob pena de penhora.

e. SQUARE O cumprimento de sentença tem início por 
requerimento da parte interessada, devendo o 
juiz ou o presidente do tribunal mandar expe-
dir mandado de intimação do executado, na 
pessoa do seu advogado, a fim de que cumpra 
a decisão pelo modo e sob as cominações 
estabelecidas.
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Direito Processual Penal 5 questões

81. De acordo com o Código de Processo Penal, é 
correto afirmar.

a. Check-square O Ministério Público não poderá requerer a 
devolução do inquérito à autoridade policial, 
senão para novas diligências, imprescindíveis 
ao oferecimento da denúncia.

b. SQUARE Após a realização das diligências cabíveis, caso 
a autoridade policial entenda não ter havido 
infração penal, ela deverá determinar o arqui-
vamento dos autos de inquérito.

c. SQUARE Os instrumentos do crime, bem como os obje-
tos que interessarem à instrução processual, 
deverão ficar sob a guarda de depositário fiel, 
que deverá apresentar à autoridade compe-
tente toda vez que for requisitado.

d. SQUARE Para verificar o modo e as circunstâncias em 
que ocorreu a prática da infração penal, é dever 
da autoridade policial proceder à reprodução 
simulada dos fatos.

e. SQUARE Tendo conhecimento do cometimento de um 
crime, a autoridade policial deverá, imediata-
mente, instaurar inquérito policial, que terá por 
fim a apuração das infrações penais e da sua 
autoria.

82. De acordo com o Código de Processo Penal, é 
correto afirmar.

a. SQUARE Caberá ao réu decidir pela formalização de 
acordo de não persecução penal ou, se cabível, 
pela transação penal de competência dos Jui-
zados Especiais Criminais.

b. SQUARE O réu que já tiver sido beneficiado nos cinco 
anos anteriores ao cometimento da infração, 
em transação penal ou suspensão condicional 
do processo, somente poderá firmar por acordo 
de não persecução penal caso repare integral-
mente o bem lesado.

c. SQUARE O acordo de não persecução penal é fase pré-
-processual, a ser firmado antes do ajuizamento 
da ação penal, sendo dispensada a homologa-
ção judicial.

d. SQUARE A celebração e o cumprimento do acordo de 
não persecução penal deverão constar na 
certidão de antecedentes criminais do agente 
signatário do acordo.

e. Check-square O acordo de não persecução penal será forma-
lizado por escrito e será firmado pelo membro 
do Ministério Público, pelo investigado e por 
seu defensor.

79. De acordo com o processo do trabalho, assinale 
a alternativa que indica corretamente as hipóteses 
em que os empregados e os empregadores poderão 
reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho 
e acompanhar as suas reclamações até o final.

a. SQUARE mandado de segurança, ação rescisória e 
recuso ordinário

b. Check-square dissídio coletivo, dissídio individual e recurso 
ordinário

c. SQUARE dissídio individual, ação cautelar e recurso 
ordinário

d. SQUARE dissídio individual, mandado de segurança e 
recurso de revista

e. SQUARE ação cautelar, dissídio coletivo e recurso de 
revista

80. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
processo do trabalho.

a. SQUARE Ainda que beneficiária da justiça gratuita, a 
parte sucumbente será obrigada a suportar o 
pagamento do valor dos honorários periciais.

b. SQUARE O valor, máximo e mínimo, dos honorários peri-
ciais será fixado de forma equitativa pelo juiz, 
que deverá avaliar a complexidade, o tempo do 
serviço e o grau de expertise do perito.

c. SQUARE  A responsabilidade pelo pagamento dos hono-
rários periciais é da parte que requereu a reali-
zação da perícia.

d. Check-square O juízo poderá deferir parcelamento dos hono-
rários periciais.

e. SQUARE A prova pericial somente poderá ser realizada 
após o adiantamento de valores para a sua 
realização.
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85. De acordo com o Código de Processo Penal, é 
correto afirmar.

a. SQUARE A busca e apreensão somente poderá ser reali-
zada a requerimento das partes.

b. SQUARE As buscas domiciliares serão executadas no 
momento em que a autoridade policial enten-
der mais oportuna, e, antes de penetrarem na 
casa, os executores mostrarão e lerão o man-
dado ao morador, ou a quem o represente, inti-
mando-o, em seguida, a abrir a porta.

c. Check-square Proceder-se-á à busca domiciliar, quando 
fundadas razões a autorizarem, para descobrir 
objetos necessários à prova de infração ou à 
defesa do réu.

d. SQUARE Descoberta a pessoa ou coisa que se procura 
na diligência de busca e apreensão, a pessoa 
ou o possuidor do bem será informado pelos 
agentes sobre o dia e a hora para se apresentar 
à autoridade ou a seus agentes.

e. SQUARE A busca e apreensão de documento em poder 
do defensor do acusado somente poderá ser 
realizada quando a própria autoridade policial 
ou judiciária a realizar pessoalmente.

Direito Tributário 15 questões

86. Assinale a alternativa correta considerando a 
legislação, a doutrina e a jurisprudência tributária.

a. SQUARE Conforme decidiu a Suprema Corte, é consti-
tucional a lei ordinária que trata de prescrição 
e decadência do crédito tributário relativo às 
contribuições sociais.

b. SQUARE A taxa de juros de mora incidente sobre a 
repetição de indébito de tributos não poderá 
corresponder àquela utilizada para a cobrança 
do tributo pago em atraso.

c. SQUARE A ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em cinco anos, contados da data da 
sua constituição provisória.

d. SQUARE Seguindo os ditames do direito privado, o 
pagamento de um crédito tributário, quando 
realizado de forma parcial, importa em presun-
ção de pagamento das prestações em que se 
decomponha.

e. Check-square Na hipótese de imputação do pagamento, a 
autoridade competente receberá em primeiro 
lugar aos débitos por obrigação própria, e em 
segundo lugar aos decorrentes de responsabili-
dade tributária.

83. De acordo com o Código de Processo Penal, assi-
nale a alternativa que indica corretamente a etapa 
consistente no ato de acondicionamento da cadeia de 
custódia.

a. SQUARE Ato de recolher o vestígio que será submetido à 
análise pericial, respeitando suas características 
e natureza.

b. SQUARE Ato de evitar que se altere o estado das coisas, 
devendo isolar e preservar o ambiente ime-
diato, mediato e relacionado aos vestígios e 
local de crime.

c. SQUARE Procedimento referente à guarda, em condi-
ções adequadas, do material a ser processado, 
guardado para realização de contraperícia, des-
cartado ou transportado, com vinculação ao 
número do laudo correspondente.

d. Check-square Procedimento por meio do qual cada vestígio 
coletado é embalado de forma individualizada, 
de acordo com suas características físicas, quí-
micas e biológicas, para posterior análise, com 
anotação da data, hora e nome de quem reali-
zou a coleta.

e. SQUARE Exame pericial em si, manipulação do vestígio 
de acordo com a metodologia adequada às 
suas características biológicas, físicas e quími-
cas, a fim de se obter o resultado desejado, que 
deverá ser formalizado em laudo produzido por 
perito.

84. De acordo com o Código de Processo Penal, é 
correto afirmar:

a. SQUARE No caso de concurso de agentes, a decisão do 
recurso interposto por um dos réus aproveitará 
aos outros que não recorreram.

b. SQUARE Após a anuência da parte contrária, o Ministé-
rio Público poderá desistir de recurso que haja 
interposto.

c. Check-square Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será 
prejudicada pela interposição de um recurso 
por outro.

d. SQUARE Os recursos serão voluntários, excetuando-se 
quando houver condenação acima de quatro 
anos, quando deverão, de ofício, serem envia-
dos à instância superior pelo juiz.

e. SQUARE O recurso será interposto por petição ou por 
termo nos autos, devendo, obrigatoriamente, 
estar assinado pelo recorrente e por seu 
representante.
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87. Assinale a alternativa correta de acordo com 
o Código Tributário Nacional e a sua interpretação 
jurisprudencial.

a. SQUARE Norma legal que modifica o prazo de recolhi-
mento de obrigação tributária encontra-se 
sujeita ao princípio da anterioridade.

b. SQUARE A obrigação tributária principal, pelo simples 
fato da sua inobservância, converte-se em obri-
gação acessória relativamente à penalidade 
pecuniária.

c. SQUARE De acordo com a chamada norma geral antieli-
siva, cuja constitucionalidade é objeto de ques-
tão no Supremo Tribunal Federal, é vedado à 
autoridade administrativa desconsiderar atos 
ou negócios jurídicos praticados com a finali-
dade de dissimular a ocorrência do fato gerador 
do tributo ou a natureza dos elementos consti-
tutivos da obrigação tributária.

d. Check-square O pagamento do tributo efetuado por um dos 
solidariamente obrigados, salvo disposição de 
lei em contrário, aproveita aos demais.

e. SQUARE Considera-se ocorrido o fato gerador, relativa-
mente a atos ou negócios jurídicos em que há 
condição resolutória, desde o momento de seu 
implemento.

88. Analise as afirmativas abaixo sobre a Execução 
Fiscal, com fundamento na legislação, doutrina e 
jurisprudência.

1. Em ações de execução fiscal, é desnecessária a 
instrução da petição inicial com o demonstra-
tivo de cálculo do débito.

2. Ainda que se presuma irregularmente dissol-
vida a empresa que deixar de funcionar em seu 
domicílio fiscal, sem comunicação oportuna 
aos órgãos competentes, é ilegal o redireciona-
mento da execução fiscal para o sócio-gerente.

3. A Fazenda Pública não pode recusar a substi-
tuição do bem penhorado por precatório.

4. A exceção de pré-executividade é admissível 
na execução fiscal relativamente às matérias 
conhecíveis de ofício que não demandem 
dilação probatória.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

89. Analise as afirmativas abaixo acerca da respon-
sabilidade tributária com fundamento na legislação, 
doutrina e jurisprudência:

1. Na hipótese de sucessão empresarial, a respon-
sabilidade da sucessora abrange apenas os tri-
butos devidos pela sucedida, excluídas as mul-
tas moratórias ou punitivas referentes a fatos 
geradores ocorridos até a data da sucessão.

2. O inadimplemento da obrigação tributária 
pela sociedade não enseja, por si só, a respon-
sabilidade solidária do sócio-gerente.

3. O espólio é pessoalmente responsável pelos 
tributos devidos pelo de cujus até a data da 
abertura da sucessão.

4. O benefício da denúncia espontânea não 
se aplica aos tributos sujeitos ao autolança-
mento regularmente declarados, mas pagos a 
destempo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

90. Analise as afirmativas abaixo a respeito do 
imposto municipal sobre serviços de qualquer natu-
reza (ISS):

1. É inconstitucional a incidência do ISS sobre 
operações de locação de bens móveis.

2. O ISS não incide sobre o valor dos serviços 
de assistência médica, nem sobre refeições, 
medicamentos e diárias hospitalares.

3. Cabe à lei ordinária fixar as suas alíquotas 
máximas e mínimas do ISS.

4. Os serviços tributados pelo ISS não ficam 
sujeito ao ICMS, ainda que sua prestação 
envolva fornecimento de mercadorias, sem 
exceção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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91. Analise as afirmativas abaixo em conformidade 
com o texto constitucional, a legislação infraconstitu-
cional, a doutrina e a jurisprudência.

1. Contrariamente à anistia, que extingue a obri-
gação pelo perdão das infrações cometidas 
anteriormente à vigência da lei que a concede, 
a remissão é causa de exclusão do crédito 
tributário.

2. A imunidade tributária cultural dos livros, jor-
nais, periódicos e do papel destinado à sua 
impressão não se estende à importação e à 
comercialização, no mercado interno, do livro 
eletrônico (e-book) e dos suportes exclusiva-
mente utilizados para fixá-los (e-readers).

3. Ainda que alugado para terceiros, permanece 
imune ao IPTU o imóvel pertencente a entida-
des sindicais dos trabalhadores, desde que o 
valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades 
para as quais tenham sido constituídas.

4. Conforme entendimento consolidado no 
direito tributário, isenções tributárias conce-
didas sob condição onerosa não podem ser 
livremente suprimidas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

92. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
interpreta-se:

a. SQUARE finalisticamente, a lei tributária que disponha 
sobre outorga de isenção.

b. SQUARE analogicamente, a legislação tributária que 
disponha sobre exclusão do crédito tributário.

c. SQUARE restritivamente, a lei tributária que disponha 
sobre dispensa do pagamento de tributo 
devido.

d. SQUARE sociologicamente, a legislação tributária que 
defina infrações ou comine penalidades, em 
caso de dúvida quanto à capitulação legal do 
fato.

e. Check-square literalmente, a legislação tributária que dispo-
nha sobre dispensa do cumprimento de obriga-
ções tributárias acessórias.

93. Analise as afirmativas abaixo a respeito das taxas:

1. Conforme já decidiu o Supremo Tribuna 
Federal, as taxas e os preços de serviços públi-
cos se confundem porque ambos são compul-
sórios e têm as suas cobranças condicionadas 
à legalidade estrita.

2. O serviço de iluminação pública não pode ser 
remunerado mediante taxa.

3. É constitucional a cobrança de taxa exclusi-
vamente em razão dos serviços públicos de 
coleta, remoção e tratamento ou destinação 
de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.

4. É legítima a adoção, no cálculo do valor de taxa, 
de um ou mais elementos da base de cálculo 
própria de algum imposto, mesmo que exista 
integral identidade entre uma base e outra.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

94. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Tributário Nacional.

a. SQUARE Os atos normativos expedidos pelas autorida-
des administrativas, salvo disposição em con-
trário, entram em vigor 30 dias após a data da 
sua publicação.

b. SQUARE A expressão “legislação tributária” compreende 
somente as leis, os tratados e as convenções 
internacionais e os decretos.

c. Check-square A observância das normas complementares de 
direito tributário exclui a imposição de penali-
dades, a cobrança de juros de mora e a atuali-
zação do valor monetário da base de cálculo do 
tributo.

d. SQUARE A lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito 
quando expressamente interpretativa, sem 
prejuízo da aplicação de penalidade à infração 
dos dispositivos interpretados.

e. SQUARE A legislação tributária dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios nunca vigorará, no 
País, fora dos seus respectivos territórios.
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95. Assinale a alternativa correta com base na legisla-
ção tributária, na doutrina e na jurisprudência.

a. SQUARE O depósito suspende a exigibilidade do cré-
dito tributário somente quando realizado em 
dinheiro, relativamente ao montante que o 
contribuinte se propõe a pagar.

b. SQUARE A suspensão da exigibilidade do crédito tribu-
tário dispensa o cumprimento das obrigações 
assessórias dependentes da obrigação princi-
pal cujo crédito se encontre suspenso, ou dela 
consequentes.

c. SQUARE A entrega de declaração pelo contribuinte reco-
nhecendo o débito fiscal não dispensa a ado-
ção de providências pelo fisco para constituir o 
crédito tributário.

d. Check-square O parcelamento do crédito tributário, salvo 
disposição de lei em contrário, não exclui a 
incidência de juros e multas.

e. SQUARE Esgotada a instância administrativa com o 
decurso do prazo para a impugnação do auto 
de infração ou com a notificação do seu julga-
mento definitivo, e esgotado o prazo para o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo deca-
dencial para a cobrança judicial.

96. Analise as afirmativas abaixo a respeito da con-
sulta, conforme disposto na Lei Complementar no 007, 
de 1997, com as suas alterações posteriores (Código 
Tributário Municipal de Florianópolis).

1. A apresentação de consulta pelo sujeito pas-
sivo suspende o prazo para pagamento do 
tributo, em relação ao seu objeto, até 30 dias 
contados da ciência da resposta.

2. A resposta à consulta aproveita a todos os 
munícipes, com eficácia erga omnes.

3. A competência para responder consultas é 
indelegável.

4. Não será recebida consulta que verse sobre 
legislação tributária em tese.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

97. Analise as afirmativas abaixo sobre o Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU), com fundamento na legislação, 
doutrina e jurisprudência.

1. O contribuinte do IPTU é notificado do lança-
mento pelo envio do carnê ao seu endereço.

2. É proibido, ao município, atualizar o IPTU, 
mediante decreto, em percentual superior ao 
índice oficial de correção monetária.

3. O locatário é parte legítima para discutir a 
relação jurídico-tributária de IPTU, referente 
ao imóvel alugado, bem como para repetir o 
indébito decorrente desse imposto.

4. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em 
área considerada pela lei local como urbanizá-
vel ou de expansão urbana está condicionada 
à existência dos melhoramentos elencados 
pelo Código Tributário Nacional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

98. De acordo com a Lei Complementar no 007, de 
1997, e suas alterações posteriores (Código Tributário 
Municipal de Florianópolis), não se consideram imó-
veis com economias autônomas, para fins de Taxa de 
Coleta de Resíduos Sólidos, as construções rudimenta-
res com até:

a. SQUARE 50,00 m2, utilizadas para atividades produtivas.
b. SQUARE 30,00 m2, utilizadas para atividades econômicas.
c. SQUARE 30,00 m2, utilizadas com fins institucionais.
d. SQUARE 20,00 m2, utilizadas para atividades profissionais.
e. Check-square 20,00 m2, utilizadas como moradia.

99. Com base no Código Tributário Municipal de 
Florianópolis (LC no 007/1997, com as alterações pos-
teriores), a Procuradoria-Geral do Município fica auto-
rizada, sem prejuízo da manutenção da sua cobrança 
no âmbito administrativo, a não ajuizar, a desistir ou 
a requerer a extinção de execuções fiscais em curso, 
cujo crédito consolidado seja igual ou inferior a:

a. Check-square R$ 2.000,00.
b. SQUARE R$ 5.000,00.
c. SQUARE R$ 7.500,00.
d. SQUARE R$ 10.000,00.
e. SQUARE R$ 20.000,00.
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100. Analise as afirmativas abaixo sobre o processo 
tributário, considerando a legislação, a doutrina e a 
jurisprudência.

1. É constitucional e legítima a exigência de 
depósito prévio como requisito de admissi-
bilidade da ação judicial na qual se pretenda 
discutir a exigibilidade de crédito tributário.

2. O pedido administrativo de compensação ou 
de restituição de tributo interrompe a con-
tagem do prazo de prescrição para o ajuiza-
mento da ação de repetição de indébito tri-
butário, bem como para a execução de título 
judicial contra a Fazenda Pública.

3. O contribuinte pode optar por receber, por 
meio de precatório ou por compensação, o 
indébito tributário certificado por sentença 
declaratória transitada em julgado.

4. A compensação de créditos tributários não 
pode ser deferida em ação cautelar ou por 
medida liminar cautelar ou antecipatória.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

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

que você poderá levar para posterior conferência.
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