PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2021

PROCURADOR MUNICIPAL
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO
•

A prova terá duração de 4h (quatros horas);

•

O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 02h00min (duas horas)
do seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS
•

Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;

•

Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;

•

Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;

•

O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de
rasura ou erro no preenchimento;

•

Serão 100 questões objetivas de múltipla escolha sendo 40 questões de Conhecimentos gerais e 60
questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de
resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;

•

Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;

•

Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O
candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;

•

O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova
(caderno de questões e/ou folha de respostas);

•

O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo
se acompanhado de um fiscal;

•

Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de
detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;

•

Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas
devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;

•

Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se
retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03
candidatos.
Laguna – SC, 13 de fevereiro de 2022.
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Língua Portuguesa
Questão 01
A cantora e compositora Elza Soares morreu aos 91
anos nesta quinta-feira de causas naturais.
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/morre-elza-soares-aos-91
-anos/. Adaptado.

O elemento destacado acima, no sentido morfológico, é:
(A) Complemento nominal.
(B) Locução adverbial.
(C) Adjetivo.
(D) Adjunto adnominal.
(E) Substantivo composto.

Questão 02
O uso indevido de antibióticos pode fazer com que as
superbactérias se tornem mais eficazes e mais difíceis
de serem dominadas.
Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/12/30/erros
-que-voce-nao-deve-cometer-ao-tomar-antibioticos.htm. Adaptado.

Marque a opção CORRETA:
(A) "Eficazes" é predicativo do objeto.
(B) "O uso indevido de antibióticos" é predicado da
oração.
(C) "O uso" é adjunto adnominal.
(D) "As superbactérias" é objeto direto.
(E) "O uso indevido de antibióticos" é sujeito da oração.

Questão 03

(A) O diálogo expresso na imagem é claro devido a
presença do símbolo de rede ou conhecida como
"wifi".
(B) A imagem é considerada uma linguagem não verbal
pelo fato de não haver texto.
(C) A imagem acima não transmite mensagem se o
receptor não souber o significado de "5G".
(D) Não é possível compreender a mensagem pelo fato
de haver muitos ruídos na comunicação.
(E) A imagem se expressa por ser uma linguagem
verbal, desprovida de elementos gráficos.

Questão 04
As questões climáticas e os questionamentos sobre
como a humanidade está alterando a dinâmica do
planeta acontecem em meio a mudanças nunca vistas
antes.
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/quase-25-da-populacaomundial-conviveu-com-recorde-de-calor-em-2021-diz-estudo/.

Assinale a opção CORRETA.
(A) O vocábulo "está" possui a mesma regra de
acentuação de "daí".
(B) As palavras "questões" e "vistas" são oxítonas não
acentuadas.
(C) Há dois vocábulos acentuados pela mesma regra.
(D) A expressão "está alterando" é um verbo no infinitivo
com sentido de presente.
(E) "Questionamentos" e "humanidade" tiveram suas
sílabas átonas destacadas.

Questão 05
Água é importante e faz muito bem à saúde, mas em
excesso, pode sobrecarregar os rins.
Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/01/20/beber
-agua-de-forma-errada-prejudica-a-saude-veja-o-que-nao-fazer.Adaptado.

A expressão "é importante", do ponto de vista sintático,
representa:
(A) Predicado verbal.
(B) Advérbio de modo.
(C) Predicativo do sujeito.
(D) Locução prepositiva.
(E) Predicado nominal.
Acesso em: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/?_ga=2.71181145.832276988.
1642724237-510172859.1642724220.

Assinale a opção CORRETA:
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Questão 06
Em entrevista à CNN Fernanda Magnotta professora de
Relações Internacionais explica que a invasão russa é
motivada por aliança militar.
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/possibilidade-de
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(A) mas.
(B) la.

-enfrentamento-e-real-diz-especialista-sobre-tensao-na-ucrania/. Adaptado.

Marque a
pontuação.

opção

CORRETA

quanto

ao

uso

da

(A) Em entrevista, à CNN, Fernanda Magnotta
professora de Relações Internacionais, explica que a
invasão russa é motivada por aliança militar.
(B) Em entrevista à CNN, Fernanda Magnotta,
professora de Relações Internacionais, explica que a
invasão russa é motivada por aliança militar.
(C) Em entrevista à CNN, Fernanda Magnotta professora
de Relações Internacionais, explica, que a invasão
russa é motivada por aliança militar.
(D) Em entrevista à CNN Fernanda Magnotta, professora
de Relações Internacionais, explica que a invasão
russa é motivada por aliança militar.
(E) Em entrevista à CNN Fernanda Magnotta,
professora, de Relações Internacionais, explica que,
a invasão russa, é motivada por aliança militar.

Questão 07
Catedral da Sé, em São Paulo, oferece brunch com visita
a áreas exclusivas.
Disponível em: https://viagemegastronomia.cnnbrasil.com.br/gastronomia/catedral-

(C) nem.
(D) de.
(E) que.

Questão 09
Marque a opção CORRETA:

Após ser ingerido, o antibiótico tem um tempo específico
de vida em nosso organismo.
Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/12/30/
erros-que-voce-nao-deve-cometer-ao-tomar-antibioticos.htm. Adaptado.

Marque a opção CORRETA:
(A) "Em nosso organismo" é adjunto adverbial de tempo.
(B) "O antibiótico" é o sujeito da oração.
(C) "Um tempo específico" é sujeito da oração.
(D) "Um tempo" é objeto indireto da oração.
(E) O verbo "tem" é um verbo intransitivo.

Questão 10

da-se-em-sao-paulo-oferece-brunch-com-visita-a-areas-exclusivas/.

Marque a alternativa cuja frase encontra-se no pretérito
mais que perfeito do indicativo.
(A) Catedral da Sé, em São Paulo, ofereceu brunch com
visita a áreas exclusivas.
(B) Catedral da Sé, em São Paulo, oferecia brunch com
visita a áreas exclusivas.
(C) Catedral da Sé, em São Paulo, oferecera brunch com
visita a áreas exclusivas.
(D) Catedral da Sé, em São Paulo, ofereceria brunch
com visita a áreas exclusivas.
(E) Catedral da Sé, em São Paulo, oferecerá brunch com
visita a áreas exclusivas.

Questão 08
É essencial que a merenda escolar fornecida seja
composta de alimentos saudáveis, mas, infelizmente,
nem todas as instituições de ensino são capazes de
fazê-la.

Acesso em: https://www.msn.com/pt-br/receitasebebidas/noticias-e-receitas/fotos
-de-merendas-escolares-ao-redor-do-globo-mostram-como-somos-diversos-eparecidos-ao-mesmo-tempo/ar-AASZ4t0.

O vocábulo que representa um pronome pessoal do caso
oblíquo é:
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Para evitar a sede noturna, hidrate-se durante o dia,
evite consumir álcool e alimentos salgados e picantes
antes de se deitar e consulte um médico para investigar
outras possíveis causas.
Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/01/20/beber
-agua-de-forma-errada-prejudica-a-saude-veja-o-que-nao-fazer.Adaptado.

Na expressão "hidrate-se durante o dia", o sujeito é:
(A) O pronome "se".
(B) Inexistente.
(C) Você.
(D) Indeterminado.
(E) O dia.

Atualidades
Questão 11
A diversidade cultural brasileira tem grandes ícones em
todos os tipos de manifestação, principalmente na
gastronomia, onde podemos afirmar que um dos maiores
representantes é:
(A) O virado paulista.
(B) A polenta.
(C) A feijoada.
(D) O feijão tropeiro.
(E) A moqueca.

3

Questão 12
Amazônia legal é um conceito instituído pelo governo
brasileiro que, apesar de estar vinculado a uma
determinada região, se aplica a questões sociopolíticas e
não territoriais. Qual é o seu objetivo?
(A) Promover o bem estar da população dos estados que
a integram, por meio de políticas assistencialistas de
complementação de renda.
(B) Proporcionar aos povos da região amazônica as
mesmas oportunidades de desenvolvimento pessoal
e social dos quais usufruem as populações que
cresceram em grandes metrópoles do país.
(C) Organizar um subgoverno na região amazônica para
se dedicar a solucionar problemas de ordem
ambiental, como as queimadas, o desmatamento, a
mineração e o extrativismo irregular.
(D) Criar estratégias de promoção do desenvolvimento
social e econômico dos estados da região
amazônica, que vem compartilhando desafios
econômicos, políticos e sociais ao longo de suas
histórias.
(E) Criar programas de conscientização para as
populações ribeirinhas, acerca da importância da
preservação dos rios, por estes serem os principais
responsáveis pelo título que a região amazônica
recebe de "pulmão do mundo".

Questão 13
"A diversidade geográfica e humana de Santa Catarina é
surpreendente para um território de apenas 95,4 mil km²,
o menor Estado do Sul do Brasil. Uma viagem de poucas
horas de carro é suficiente para experimentar mudanças
radicais no clima, na paisagem, nos sotaques e culturas.
O Estado é dividido em oito principais regiões (...)"
Disponível em: https://www.sc.gov.br/conhecasc/geografia

Das alternativas abaixo, qual NÃO cita duas
denominações de regiões que compõem o estado de
Santa Catarina?
(A) Central e sudoeste.
(B) Litoral e Nordeste.
(C) Planalto Norte e Vale do Itajaí.
(D) Meio-Oeste e Oeste.

-vestibular-e-enem-dezembro-de-2021.htm

A ocorrência à qual se refere o trecho acima não é um
caso isolado, esta prática tem sido tão constante que
políticos, juristas e até mesmo o site do Supremo
Tribunal Federal sofreram ataques em aplicativos de
conversa e sites. Mas, o que caracteriza um hacker?
(A) A vontade de ajudar a solucionar problemas
encontrados em linguagens de programação que
causam falhas em sistemas.
(B) A condição de ser um criminoso virtual.
(C) A intenção de causar problemas exclusivamente em
sistemas de órgão ou entidades públicas.
(D) O esforço para corrigir problemas encontrados em na
segurança de softwares, aplicativos e ferramentas do
gênero, especificamente de sistemas de órgãos ou
entidades públicas.
(E) O conhecimento e a capacidade de descobrir
funcionalidades ou brechas na segurança em
softwares, aplicativos e ferramentas do gênero.

Questão 15
Muitas foram as adaptações que tivemos que fazer nas
nossas rotinas em decorrência das medidas tomadas no
combate ao coronavírus, sendo que uma delas impactou
de forma significativa a rotina de quase todas as famílias,
pois foi necessário que crianças e jovens estudassem à
distância por meios digitais. O que talvez nem todo
mundo saiba é que esta já é uma modalidade de ensino
que já é praticada em alguns níveis ou etapas da
educação. Qual é o nome dado a esta modalidade de
ensino?
(A) Educação à Distância.
(B) Educação Digital.
(C) Educação Tecnológica.
(D) Ensino Online.
(E) Ensino Digital.

Questão 16
Os sítios arqueológicos de sambaquis encontrados na
cidade de Laguna/SC, são considerados um dos maiores
da América e foram catalogados como sendo do período:

(E) Planalto Serrano e Sul.

(A) Da colonização portuguesa.
(B) Medieval.

Questão 14

(C) Contemporâneo.
(D) Pré-histórico.

"O site do Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker
no início do mês e ficou inacessível. Segundo a
mensagem publicada no endereço, "dados internos dos
sistemas foram copiados e excluídos". Todos os portais
da pasta, como o "ConecteSUS" e o "Portal Covid"
também foram afetados e ficaram sem possibilidade de
acesso."
Acesso em: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/atualidades/atualidades
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(E) Pós moderno.

Questão 17
A base da economia do município de Laguna/SC, está
voltada principalmente para a:
(A) Indústria moveleira.
(B)
4

Siderurgia.
(C) Indústria automobilística.
(D) Pesca.
(E) Agricultura.

Questão 18
"Potencial energético: De acordo com a Associação
Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), o Brasil tem um
potencial de geração de energia eólica estimado em
cerca de 500 gigawatts (GM), o suficiente para atender o
triplo da demanda atual de energia do país. Este número
é mais de três vezes superior à produção de energia
elétrica provinda de outras fontes, como a hidrelétrica,
biomassa, gás natural, óleo, carvão e nuclear."
Disponível em: https://ecoa.org.br/energia-eolica-e-a-mais-promissora-para-obrasil/?gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9AKljwgFH7PUody48nUmnFPAvA
kOnrrbwCuonRTGebYH4ZsUZ_CLRhoCjwQQAvD_BwE

Por ser gerada a partir da força dos ventos, a energia
eólica está classificada como energia "limpa e
renovável". O que isso significa?
(A) Que os equipamentos usados na geração deste tipo
de energia possuem um sistema de autolimpeza que
evita a emissão de poluentes durante o seu
funcionamento.
(B) Que os equipamentos utilizados no processo
possuem filtros de limpeza para que os gases
produzidos sejam filtrados e devolvidos à natureza
sem poluentes.
(C) Que esta energia é gerada sem a emissão de
poluentes, com o mínimo de prejuízo à natureza.
(D) Que os investimentos feitos para a construção dos
pátios de captação e transformação da força do
vento em energia provém de recursos adquiridos
legalmente.
(E) Que o processo de geração de energia eólica usa a
força dos ventos sem influenciar em seu curso na
natureza.

Questão 19
O Brasil é considerado um país de dimensões
continentais, pois suas terras se estendem por quase
toda a América do Sul, território pertencente ao
Continente Americano. Na escala dos maiores países em
extensão territorial do mundo o Brasil está em qual
colocação?
(A) Na quarta colocação.
(B) Na segunda colocação.
(C) Na oitava colocação.
(D) Na quinta colocação.
(E) Na décima colocação.

Questão 20
Entre as manifestações culturais relevantes para o
estado de Santa Catarina podemos citar o Circuito das
Festas de Outubro, liderado pela:
(A) Summerfest.
(B) Foodfest.
(C) Oktoberfest.
(D) Festa da polenta.
(E) Festa dos tropeiros.

Raciocínio Lógico
Questão 21
Doze pessoas farão um sorteio para saber quem terá o
direito de participar de um jogo. O sorteio consiste em
retirar uma bola branca em uma urna com 7 bolas
brancas e 5 azuis. Se quando chegou a vez de Lucas já
haviam saído 4 bolas brancas e 3 bolas azuis, qual era a
probabilidade de Lucas retirar da urna uma bola branca?
(A) A probabilidade era de 15%.
(B) A probabilidade era de 60%.
(C) A probabilidade era de 50%.
(D) A probabilidade era de 75%.
(E) A probabilidade era de 30%.

Questão 22
Hugo foi à festa da sua cidade levando R$ 220,00 reais,
gastou 30% com comidas e, do restante, 20% com
brincadeiras. Com quantos reais Hugo voltou para casa?
(A) Hugo voltou para casa com R$ 105,30.
(B) Hugo voltou para casa com R$ 79,50.
(C) Hugo voltou para casa com R$ 83,40.
(D) Hugo voltou para casa com R$ 96,00.
(E) Hugo voltou para casa com R$ 123,20.

Questão 23
Em uma fábrica de tomadas, 20 operários produzem
5550 peças, trabalhando 6 horas por dia, durante 90
dias. Então, quantas peças serão produzidas por 30
operários em 60 dias, trabalhando 8 horas por dia?
(A) Serão produzidas 10.600 peças.
(B) Serão produzidas 8.200 peças.
(C) Serão produzidas 7.400 peças.
(D) Serão produzidas 9.300 peças.
(E) Serão produzidas 15.350 peças.

Questão 24
Para formar uma equipe de futebol de salão, Pedro terá
que escolher 12 de 15 dos seus colegas. De quantas
maneiras diferentes ele pode formar essa equipe?
(A)
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De 520 maneiras diferentes.
(B) De 129 maneiras diferentes.
(C) De 455 maneiras diferentes.
(D) De 258 maneiras diferentes.
(E) De 365 maneiras diferentes.

Questão 25
Na brincadeira que Bianca e suas amigas estavam
fazendo, elas formaram uma fila e a cada 10 segundos
uma delas saía da fila para pular amarelinha. Se Bianca
era a décima terceira da fila e o tempo começou a contar
depois que a primeira saiu, depois de quantos minutos
chegou a sua vez?

(D) Dedução.
(E) Inferência.

Questão 29
Uma pesquisa foi feita entre os 315 funcionários da
prefeitura de uma pequena cidade, para decidir se fariam
a confraternização anual no dia do funcionário público ou
no fim do ano e descobriu-se que para 60 deles poderia
ser em qualquer uma das duas datas e 55 optaram
somente pelo dia do funcionário público. Desta forma,
quantas pessoas optaram somente pelo fim do ano?
(A) Duzentas pessoas.
(B) Oitenta pessoas.

(A) Depois de 5 minutos.
(B) Depois de 1 minuto.

(C) Duzentas e vinte e cinco pessoas.
(D) Cento e trinta e cinco pessoas.

(C) Depois de 7 minutos.
(D) Depois de 3 minutos.

(E) Cento e quarenta pessoas.

(E) Depois de 2 minutos.

Questão 26
Um programa de TV que promove encontros entre casais
recebeu em um determinado dia 5 mulheres e 7 homens.
Então, de quantas maneiras diferentes seria possível
formar um casal com um homem e uma mulher neste
dia?
(A) De 35 maneiras diferentes.
(B) De 12 maneiras diferentes.

Questão 30
Um dos elementos de uma estrutura lógica é a
proposição, que pode ser simples ou composta.
Analisando as alternativas abaixo, indique aquela que é
classificada como composta.
(A) Um cachorro pode ser verde, basta pintá-lo.
(B) Existem pessoas que não acreditam em Deus.
(C) O sol é sempre iluminado.
(D) Todos os moradores daquela cidade são inteligentes.
(E) A vida é simples e bela.

(C) De 70 maneiras diferentes.
(D) De 74 maneiras diferentes.
(E) De 7 maneiras diferentes.

Questão 27
Sete professores serão homenageados em uma
cerimônia na escola onde trabalham, por isso foram
reservadas 7 cadeiras para eles na primeira fila do
auditório. Mas, de quantas maneiras diferentes a
organização do evento pode organizar os professores
nestas cadeiras?
(A) De 2500 maneiras diferentes.
(B) De 9253 maneiras diferentes.
(C) De 5040 maneiras diferentes.
(D) De 728 maneiras diferentes.
(E) De 3720 maneiras diferentes.

Questão 28
O raciocínio feito na frase: "Se um estudante agir de
forma errada, muitos outros farão o mesmo", é
considerado uma:
(A) Analogia.
(B) Confusão.
(C) Obstrução.

PROCURADOR MUNICIPAL - 1
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Legislação Municipal
Questão 31
Considere as afirmativas relacionadas ao artigo 6º da Lei
que Disciplina a Estrutura da Administração Pública
Municipal (Lei Complementar nº. 329/2015). Registre V,
para verdadeiras, e F, para falsas:
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar/

A ação governamental obedecerá a um planejamento
que vise a promover o desenvolvimento físico-territorial,
econômico, social e cultural da comunidade, e
compreenderá a elaboração e adequação dos seguintes
instrumentos básicos:

servidores públicos.
(D) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.
(E) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público serão computados e acumulados para fins de
concessão de acréscimos ulteriores.

Questão 33
Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, de
acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Laguna/SC (Lei Complementar nº.
136/2006).
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar

(__)Plano plurisemanal de governo.
(__)Programas gerais, setoriais e regionais de duração
anual e plurianual.

Primeira coluna: termo
1-Readaptação

(__)Diretrizes orçamentárias.

2-Reversão

(__)Orçamento mensal.

3-Reintegração

(__)Programação financeira de desembolso.
Segunda coluna: descrição
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
baixo:

(__)É o retorno à atividade de servidor aposentado por
invalidez, quando junta médica oficial declarar
insubsistentes os motivos da aposentadoria.

(A) F, F, V, F, F.
(B) V, V, F, V, F.

(__)É a investidura do servidor em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica.

(C) F, V, V, F, V.
(D) V, V, V, V, V.
(E) F, F, F, V, V.

Questão 32
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Laguna/SC, assinale a alternativa CORRETA.

Disponível em: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-laguna-sc

(A) Os atos de improbidade administrativa importarão em
suspensão dos direitos políticos, perda da função
pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação prevista em lei, mas
não caberá ação penal.
(B) As funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargos efetivo e, os
cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
(C) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social,
devendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
PROCURADOR MUNICIPAL - 1

(__)É a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão por
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de
todos os direitos inerentes.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA
associação entre as colunas:
(A) 2, 1, 3.
(B) 2, 3, 1.
(C) 1, 2, 3.
(D) 3, 2, 1.
(E) 3, 1, 2.

Questão 34
Conforme a Lei Orgânica do Município de Laguna/SC,
assinale a alternativa CORRETA.
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar

São bens do Município, os imóveis, por sua natureza ou
acessão física, e os móveis que atualmente sejam do
seu domínio, ou a ele pertençam, bem assim os que lhe
vierem a ser atribuídos por lei e os que se incorporarem
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ao seu patrimônio por ato jurídico perfeito, e ainda:

em geral.

(A) As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso,
na forma da lei, as decorrentes de obras da União e
do Estado.
(B) As terras devolutas indispensáveis à defesa das
fronteiras, das fortificações e construções militares,
das vias federais de comunicação e à preservação
ambiental.
(C) Recursos naturais da plataforma continental e da
zona econômica exclusiva.
(D) Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais.
(E) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo.

(__)Promover a cobrança judicial e extrajudicial da dívida
ativa dos Munícipes.

Questão 35
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Laguna/SC, assinale a alternativa CORRETA.

(__)Responder pela regularidade jurídica de todas as
situações negociais, políticas e administrativas do
Município, submetidas à sua apreciação.
(__)Propor ao Prefeito Municipal medidas de caráter
jurídico que visem proteger o patrimônio dos órgãos da
Administração centralizada e descentralizada.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
baixo:
(A) V, V, V, V.
(B) V, F, V, V.
(C) F, F, F, V.
(D) V, F, F, F.
(E) F, V, V, F.

Questão 37
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-laguna-sc

(A) Compete ao Município legislar, separadamente da
União, sobre: educação, cultura, ensino e desporto.
(B) São símbolos do Município, somente: a bandeira, o
hino e as armas.
(C) O Município exerce, juntamente com os demais
municípios, a competência de cuidar da saúde e
assistência pública e da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência.
(D) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.
(E) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, mas não aos
estrangeiros.

Questão 36
Considere as afirmativas relacionadas a Lei que
Disciplina a Estrutura da Administração Pública Municipal
(Lei Complementar nº. 329/2015), registre V, para
verdadeiras, e F, para falsas:
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar/2015

De acordo com o artigo 14 da Lei Orgânica do Município
de Laguna/SC, analise as assertivas e identifique as
corretas:
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/lei-organica-laguna-sc

São direitos dos servidores, além de outros que visem a
melhoria de sua condição funcional, estabelecidos em
lei:
I-Piso de vencimento não inferior ao salário mínimo
nacionalmente unificado.
II-Proteção do mercado de trabalho do menor aprendiz,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei.
III-Remuneração do trabalho noturno superior a do
diurno.
IV-A proibição de associação sindical.

É CORRETO o que se afirma em:
(A) I, II, III e IV.
(B) I e III, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I e IV, apenas.

A Procuradoria-Geral do Município de Laguna, órgão
vinculado à tutela do interesse público no Estado
Democrático de Direito, como função essencial à justiça
e ao regime de legalidade da administração pública,
competindo-lhe:

(__)Exercer as funções de consultoria jurídica e
assessoramento do Poder Executivo e da Administração
PROCURADOR MUNICIPAL - 1

Questão 38
Conforme a Lei que Dispõe sobre o Quadro de
Servidores do Poder Executivo Municipal (Lei
Complementar nº. 330/2015), assinale a alternativa
CORRETA.
Acesso em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar/2015
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(A) O vencimento percebido pelos servidores municipais
será revisto bimestralmente.
(B) O regime jurídico aplicado aos servidores de que
trata esta Lei Complementar é o celetista.
(C) As funções de confiança serão exercidas,
preferencialmente, por servidores efetivos de livre
escolha do Chefe do Poder Executivo Municipal.
(D) Os servidores comissionados que a lei atribuir status
de secretário, farão jus ao adicional por tempo de
serviço.
(E) O quadro de servidores do Município é constituído
de: cargos efetivos, cargos em comissão e função
gratificada.

Questão 39
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Laguna/SC (Lei Complementar nº.
136/2006), assinale a alternativa CORRETA.
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar/2006

(A) A posse é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público ou da função de confiança.
(B) O servidor estável somente poderá ser demitido do
serviço público, em virtude de abertura de processo
judicial ou processo disciplinar.
(C) Em relação a posse, em se tratando de servidor que
esteja, na data de publicação do ato de provimento,
em licença, a exceção da licença para o tratamento
de interesses particulares, ou em afastamento
legalmente concedido, o prazo será contado do
término do impedimento.
(D) A estabilidade diz respeito ao cargo e não ao serviço
público.
(E) A posse não poderá ser tomada mediante
procuração específica.

Questão 40
De acordo com a Lei que Disciplina a Estrutura da
Administração Pública Municipal (Lei Complementar nº.
329/2015), assinale a alternativa CORRETA.
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar

(A) Os defensores públicos deverão representar o
Município judicial e extrajudicialmente, como
advocacia geral, nas causas em que este for
interessado na condição de autor, réu, assistente,
opoente ou interveniente, em qualquer instância ou
órgão de jurisdição.
(B) O Prefeito Municipal deve elaborar e minutar os
projetos de leis, decretos, contratos e outros atos
municipais
(C) O Secretário Municipal é responsável perante o
Prefeito Municipal pela supervisão dos órgãos da
administração direta e das entidades da
administração indireta enquadrados em sua área de
competência.
(D) A Procuradoria Geral não pode ser considerada
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como órgão de assessoramento.
(E) Estão sujeitos à supervisão direta dos Secretários
Municipais todos os órgãos diretamente a ele
subordinados.

Conhecimentos Específicos
Questão 41
Conforme a Lei nº 10.257/2001 - Estatuto das Cidades,
assinale a alternativa CORRETA.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm

(A) O proprietário urbano poderá conceder a outrem o
direito de superfície do seu terreno, por tempo
determinado ou indeterminado, mediante escritura
pública registrada no cartório de registro de imóveis.
(B) O direito de superfície não abrange o direito de
utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo
ao terreno, na forma estabelecida no contrato
respectivo, atendida a legislação urbanística.
(C) Em regra, por morte do superficiário, os seus direitos
transmitem-se ao Estado.
(D) A concessão do direito de superfície somente poderá
ser onerosa.
(E) Em caso de alienação do terreno, ou do direito de
superfície, o Estado, o superficiário e o proprietário,
respectivamente, terão direito de preferência, em
igualdade de condições à oferta de terceiros.

Questão 42
Considere as afirmativas relacionadas a Lei nº.
14.133/2021 - Nova Lei de Licitações. Registre V, para
verdadeiras, e F, para falsas:

(__)Sempre que o objeto permitir, a Administração
adotará minutas padronizadas de edital e de contrato
com cláusulas uniformes.
(__)O edital deverá conter o objeto da licitação e as
regras relativas à convocação, ao julgamento, à
habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à
fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e
às condições de pagamento.
(__)Desde que, conforme demonstrado em estudo
técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à
competitividade do processo licitatório e à eficiência do
respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de
mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
existentes no local da execução, conservação e
operação do bem, serviço ou obra.
(__)O julgamento por menor preço ou maior desconto e,
quando couber, por técnica e preço considerará o menor
dispêndio para a Administração, atendidos os
parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de
licitação.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021
/lei/L14133.htm
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interesse do pedido.
Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
(A) F, F, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) F, F, V, F.
(D) V, V, F, F.
(E) V, V, V, V.

(E) A contagem dos prazos nos registros públicos
observará os critérios estabelecidos na legislação
processual penal.

Questão 45
De acordo com a Lei nº. 14.133/2021 - Nova Lei de
Licitações, assinale a alternativa CORRETA.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/

Questão 43

lei/L14133.htm

Considere as afirmativas relacionadas a Lei nº
6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal. Registre V, para
verdadeiras, e F, para falsas:

(A) Em licitação que envolva bens ou serviços especiais
cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela
Administração, poderá ser contratado, por prazo
determinado, serviço de empresa ou de profissional
especializado para assessorar os agentes públicos
responsáveis pela condução da licitação.
(B) É proibida a identificação e assinatura digital por
pessoa física ou jurídica em meio eletrônico,
mediante certificado digital emitido em âmbito da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil).
(C) Dependendo do prazo de duração do contrato, será
facultativa a previsão no edital de índice de
reajustamento de preço, com data-base vinculada à
data do orçamento estimado e com a possibilidade
de ser estabelecido mais de um índice específico ou
setorial, em conformidade com a realidade de
mercado dos respectivos insumos.
(D) Em licitação na modalidade pregão, o agente
responsável pela condução do certame será
designado licitador.
(E) Quando a contratação se referir a obras e serviços
de grande vulto ou forem adotados os regimes de
contratação integrada e semi-integrada, o edital
poderá contemplará matriz de alocação de riscos
entre o contratante e o contratado.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm

O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter,
entre outros:
(__)O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre
o domicílio ou residência de um e de outros.
(__)O valor originário da dívida, bem como o termo inicial
e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato.
(__)A origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida.
(__)A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o cálculo.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
(A) F, V, V, F.
(B) V, V, V, V.
(C) F, F, F, V.
(D) V, F, F, F.
(E) F, V, V, V.

Questão 44
De acordo com a Lei de Registros Públicos - Lei nº.
6.015/1973, assinale a alternativa CORRETA.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm

(A) As custas com o arquivamento das procurações
ficarão a cargo do cartório.
(B) Os livros de registro, bem como as fichas que os
substituam, não poderão sairão do respectivo
cartório, mesmo mediante autorização judicial.
(C) É facultativo às serventias dos registros públicos
recusar a recepção, a conservação ou o registro de
documentos em forma eletrônica produzidos nos
termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de
Justiça do Conselho Nacional de Justiça.
(D) Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro
sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou
PROCURADOR MUNICIPAL - 1
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Questão 46

comunidades tradicionais para a conservação ambiental;

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira,
conforme dispõe o art. 3º da Lei n.º 15.133/2010 Pagamento por Serviços Ambientais.

IV-A prioridade para áreas sob menor risco ambiental;

Disponível em: http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/

Primeira coluna: termo
1.Serviços ambientais.
2.Serviços de aprovisionamento.

V-A promoção da gestão de áreas prioritárias para
conservação dos solos, água e biodiversidade, além de
atividades de uso sustentável; e
VI-O fomento às ações humanas voltadas à promoção e
manutenção de serviços ambientais.

É CORRETO o que se afirma em:

3.Serviços de suporte e regulação.

(A) II e V, apenas.
(B) II, IV e VI, apenas.

Segunda coluna: conceito

(C) I, II, III, IV, V e VI.
(D) I e II, apenas.

(__)As funções ecossistêmicas desempenhadas pelos
sistemas naturais que resultam em condições adequadas
à sadia qualidade de vida.

(E) I, II, V e VI, apenas.

(__)Serviços que mantém os processos ecossistêmicos e
as condições dos recursos ambientais naturais, de modo
a garantir a integridade dos seus atributos para as
presentes e futuras gerações.

De acordo com a Constituição do Estado de Santa
Catarina de 1989, assinale a alternativa CORRETA.

(__)Serviços que resultam em bens ou produtos
ambientais com valor econômico, obtidos diretamente
pelo uso e manejo sustentável dos ecossistemas.

(A) A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e
de seus Municípios poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar federal.
(B) Os Municípios poderão criar associações, consórcios
e entidades intermunicipais para a realização de
ações, obras e serviços de interesse comum.
(C) A administração é obrigada a fornecer a qualquer
interessado certidão ou cópia autenticada, no prazo
máximo de dez dias, de atos, contratos e convênios
administrativos, sob pena de responsabilidade da
autoridade competente ou do servidor que negar ou
retardar a expedição.
(D) A doação ou utilização gratuita de bens imóveis
independe de prévia autorização legislativa.
(E) É facultativa a publicação no órgão oficial do Estado,
da declaração de bens dos ocupantes de cargos em
comissão, funções de confiança e cargos eletivos por
ocasião da posse, exoneração, aposentadoria ou
término de mandato.

Assinale a alternativa apresenta a CORRETA associação
entre as colunas:
(A) 2, 3, 1.
(B) 3, 1, 2.
(C) 1, 2, 3.
(D) 1, 3, 2.
(E) 3, 2, 1.

Questão 47
De acordo com a Lei n.º 15.133/2010 - Pagamento por
Serviços Ambientais, analise as assertivas e identifique
as correta.

Questão 48

Disponível em: http://leis.alesc.sc.gov.br/html/constituicao_estadual_1989.html

Disponível em: http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/

Questão 49
São diretrizes da Política Estadual de Pagamento por
Serviços Ambientais:
I-Utilização do pagamento por serviços ambientais como
instrumento
de
promoção
do
desenvolvimento
sustentável;
II-O
restabelecimento,
recuperação,
proteção,
preservação, manutenção ou melhoramento de áreas
prioritárias para conservação da biodiversidade ou para
preservação da beleza cênica;
III-O desconhecimento da contribuição da agricultura
familiar, pesca artesanal, povos indígenas e
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De acordo com a Constituição do Estado de Santa
Catarina de 1989, analise as assertivas abaixo e
identifique as corretas.
Disponível em: http://leis.alesc.sc.gov.br/html/constituicao_estadual_1989.html

O Estado não intervirá nos Municípios, exceto quando:
I.Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois
anos consecutivos, a dívida fundada.
II.Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
III.Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita
municipal na manutenção e no desenvolvimento do
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ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Questão 51

IV.O Tribunal de Justiça der provimento a representação
para assegurar a observância de princípios indicados
nesta Constituição ou para prover a execução de lei,
ordem ou decisão judicial.

De acordo com a Lei Complementar n.º 269/2013 Código de Obras, assinale a alternativa CORRETA.

É CORRETO o que se afirma em:
(A) II e IV, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) I, II, III e IV.
(E) III e IV, apenas.

Questão 50
Considere as afirmativas relacionadas a Constituição do
Estado de Santa Catarina de 1989. Registre V, para
verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O Município é parte integrante do Estado, com
autonomia política, administrativa e financeira, nos
termos da Constituição Federal e desta Constituição
(Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989).
(__)A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios far-se-ão por lei
estadual, dentro do período determinado por lei
complementar federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade
municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar

(A) São recepcionados por este código todos os
dispositivos de leis municipais que tratam de matéria
ambiental, mesmo que com ele conflitante, mantendo
as disposições em contrário.
(B) Todas as situações e fatos ambientais que se
encontrem ou se encontrarem em desacordo com o
que dispõe este Código, ou contrarie seus princípios,
mas não estejam previstos em texto legal, serão
gerenciados pelo gabinete do prefeito municipal, que
estabelecerá os procedimentos a serem seguidos
pelos interessados e fixará prazos para a sua
observância.
(C) A Procuradoria Geral do Município poderá sempre
que entender necessário, de ofício, solicitar às
secretarias, órgãos e departamentos competentes,
inclusive de outras esferas de Governo, a realização
de medidas administrativas necessárias ao
cumprimento das disposições do presente Código.
(D) Os casos omissos no presente Código de Obras
serão avaliados e julgados pelo Órgão competente
juntamente com a Procuradoria Geral do Município,
aplicando-se Leis, Decretos e Regulamentos
Especiais.
(E) É proibido aos agentes municipais, através do
respectivo auto, a apreensão de materiais quando
constatado que o infrator está dando continuidade à
execução da obra em qualquer momento após a
notificação.

(__)Os Municípios não podem ter símbolos próprios.
(__)O município sede da Capital do Estado poderá sofrer
processo de fusão, incorporação ou desmembramento.

Disponível em: http://leis.alesc.sc.gov.br/html/constituicao_estadual_1989.html

Questão 52
Considere
as
afirmativas
relacionadas
a
Lei
Complementar n.º 270/2013 - Código de Posturas e Meio
Ambiente. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar/2013

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
(A) V, V, V, V.
(B) F, F, V, V.
(C) F, V, F, V.
(D) V, F, F, F.
(E) V, V, F, F.

(__)É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio,
o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas,
praças, passeios, estradas e caminhos públicos exceto
para efeito de obras públicas ou quando exigências
administrativas ou policiais o determinarem.
(__)A Prefeitura Municipal deverá, obrigatoriamente,
impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de
transporte que possa ocasionar danos à via pública.
(__)É permitido denominar ruas, praças, avenidas,
viadutos ou jardins públicos com nomes de pessoas
vivas.
(__)Antes da decisão do Secretário pela cassação ou
não do alvará, deverá obrigatoriamente ser ouvida a
Procuradoria Geral do Município, através de seus
Procuradores, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PROCURADOR MUNICIPAL - 1
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Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

III-A função social da propriedade.

(A) V, F, F, V.
(B) V, V, V, F.

IV-Ordenar o uso e ocupação do solo, em consonância
com a função socioeconômica da propriedade.

(C) F, F, F, F.
(D) V, F, F, F.

V-O desenvolvimento sustentável do Município.

(E) V, V, V, V.

É CORRETO o que se afirma em:

Questão 53

(A) I, III e V, apenas.
(B) II e III, apenas.

De acordo com a Lei nº 1.658/2013 - Zoneamento, uso e
ocupação do solo, assinale a alternativa CORRETA.
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-ordinaria/2013

(C) I, II, III, IV e V.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) II e IV, apenas.

(A) É facultativa a destinação de quantidade de vagas
para estacionamento, carga e descarga, e áreas de
embarque e desembarque em todas as edificações
conforme indicado nas Tabelas pertinentes, as quais
são parte integrante da Lei do Sistema Viário e
Mobilidade Municipal de Laguna.
(B) Zona Especial Sambaquis (ZES), corresponde à área
do sambaqui situado próximo ao promontório do
Cabo de Santa Marta, onde este se encontra cercado
de edificações e ocupações, usos e atividades de
caráter urbano na região do Farol de Santa Marta,
devendo ser preservado e estudado, conforme
permitido em legislações federal, estadual e
municipal pertinentes, sendo esta zona considerada
de baixa densidade.
(C) As atividades de uso do solo municipal se
caracterizam sobretudo pela inferioridade de
atividades desenvolvidas no meio rural e/ou áreas
com essas características.
(D) Zona Mista (ZM), corresponde às áreas urbanas
destinadas ao uso predominantemente de comércio,
serviços e indústrias de médio e grande portes,
aproveitando a proximidade das infraestruturas
logísticas, tais como rodovias, ferrovias, linhas de
transmissão e demais existentes no município, sendo
considerada de baixa para média densidade, onde
usos residencial são permissíveis, devendo ser
estudados caso a caso.
(E) Para efeito desta lei os usos do solo urbano ficam
classificados somente quanto às atividades e quanto
à natureza.

Questão 55
De acordo com o Código Tributário do Município de
Laguna - Lei Complementar nº 105/2003, assinale a
alternativa CORRETA.
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-tributario-laguna-sc

(A) Em relação a extinção do crédito tributário, na
hipótese de extinção mediante compensação,
transação ou dação em pagamento de créditos
ajuizados, os processos serão remetidos à
Procuradoria do Município, após decisão da
autoridade competente, sendo eventuais custas de
responsabilidade do sujeito passivo.
(B) O conteúdo e o alcance dos atos regulamentares
generalizam aos das leis em função das quais
podem ter ligação.
(C) É proibida a qualquer pessoa física ou jurídica
assumir créditos tributários de terceiros.
(D) Na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente utilizará, na aplicação da legislação
tributária, sucessivamente e na ordem enunciada: a
equidade, os princípios gerais de direito tributário, os
princípios gerais de direito público e a analogia.
(E) A obrigação tributária é principal, acessória ou
intermediária.

Questão 54
De acordo com a Lei Complementar n.º 268/2013 - Plano
Diretor Municipal, analise as assertivas e identifique as
corretas.
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/l/laguna/lei-complementar/2013/

O Plano Diretor Municipal de Laguna tem por princípios:
I.A justiça social e a redução das desigualdades sociais
e regionais.
II.Promover o desenvolvimento do setor terciário de
Laguna.
PROCURADOR MUNICIPAL - 1
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Questão 56
De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale
a alternativa CORRETA.
(A) É função exclusiva da procuradoria municipal
promover ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos.
(B) São a todos assegurados, dependentemente do
pagamento de taxas: o direito de petição aos
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder.
(C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive a de caráter paramilitar.
(D) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência.
(E) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para
os maiores de dezesseis anos.

III.Sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.
IV.Para proteger direito líquido e certo, não amparado
por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.

É CORRETO o que se afirma em:
(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) IV, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I e II, apenas.

Questão 59
De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise
as assertivas em relação aos direitos e garantias
fundamentais e identifique as corretas.

Questão 57
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a
Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I.De um quarto, no mínimo, dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal.
II.Do Presidente da República.
III.De mais da metade das Assembleias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa de seus membros.

I.É livre a manifestação
facultativo o anonimato.

do

pensamento,

sendo

II.É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou
à imagem.
III.É assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva.

É CORRETO o que se afirma em:

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) III, apenas.

(A) II, apenas.
(B) III, apenas.

(C) II e III, apenas.
(D) II, apenas.

(C) I, II e III.
(D) II e III, apenas.

(E) I e III, apenas.

(E) I, apenas.

Questão 60

Questão 58

De acordo com a Constituição do Estado de Santa
Catarina de 1989, analise as assertivas abaixo e
identifique as corretas:

De acordo com a Constituição Federal de 1988,
conceder-se-á "habeas-data":

O processo legislativo compreende a elaboração de:
I.Para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros
ou bancos de dados de entidades governamentais ou de
caráter público.

I.Proposta de emenda a Constituição Federal.

II.Para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

IV.Leis ordinárias.
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II.Emendas a esta Constituição.
III.Leis complementares.

V.Leis delegadas.
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VI.Medidas provisórias.
VII.Decretos legislativos.
VIII.Resoluções.

qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e particulares, em que haja um
acordo de vontades para a formação de vínculo e a
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada.

É CORRETO o que se afirma em:
(A) VI, VII e VIII, apenas.
(B) III, IV e V, apenas.
(C) Todas as assertivas estão corretas.
(D) I e II, apenas.
(E) Todas as assertivas estão incorretas.

É CORRETO o que se afirma em:
(A) II, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I, apenas.
(D) I, II e III.
(E) II e III, apenas.

Questão 61
De acordo com o Código Florestal e Áreas de
Preservação Permanente, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) É dispensada a autorização do órgão ambiental
competente para a execução, em caráter de
urgência, de atividades de segurança nacional e
obras de interesse da defesa civil destinadas à
prevenção e mitigação de acidentes em áreas
urbanas.
(B) A supressão de vegetação nativa protetora de
nascentes, dunas e restingas não poderá ser
autorizada em nenhuma hipótese.
(C) É permitida a conversão de vegetação nativa para
uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir
área abandonada.
(D) É proibido o acesso de pessoas e animais às Áreas
de Preservação Permanente para obtenção de água
e para realização de atividades de baixo impacto
ambiental.
(E) No caso de reposição florestal, deverão ser
priorizados projetos que contemplem a utilização de
qualquer bioma.

Questão 62
Em relação a Licitação e Contratos, de acordo com a Lei
nº 8.666/93, analise as assertivas e identifique as
corretas.

I.Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos
da administração direta, os fundos especiais, as
autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, com exceção das sociedades de economia
mista.
II.As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da
Administração Pública, quando contratadas com
terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
III.Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e
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Questão 63
A desapropriação é regulamentada pelo decreto-lei nº
3.365/1941. Neste sentido, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito
Federal e Territórios poderão ser desapropriados
pela União, e os dos Municípios pelos Estados, e não
há necessidade do ato preceder autorização
legislativa.
(B) A desapropriação poderá abranger a área contígua
necessária ao desenvolvimento da obra a que se
destina, e as zonas que se valorizarem
extraordinariamente, em consequência da realização
do serviço. Em qualquer caso, a declaração de
utilidade
pública
deverá
compreendê-las,
mencionando-se quais as indispensaveis à
continuação da obra e as que se destinam à
revenda.
(C) Ao imóvel desapropriado para implantação de
parcelamento popular, destinado às classes de
menor renda, poderá se dar outra utilização, assim
como poderá ocorrer retrocessão.
(D) A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só
se tornará necessária, quando de sua utilização
resultar benefício patrimonial do proprietário do solo.
(E) Em regra, é facultativa a desapropriação, pelos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios de
ações, cotas e direitos representativos do capital de
instituições e empresas cujo funcionamento dependa
de autorização do Governo Federal e se subordine à
sua fiscalização.

Questão 64
Em relação ao tombamento, de acordo com o decreto-lei
nº 25/1937, assinale a alternativa CORRETA.
(A) Proceder-se-à ao tombamento compulsório sempre
que o proprietário o pedir e a coisa se revestir dos
requisitos necessários para constituir parte integrante
do patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do
Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o
mesmo proprietário anuir, por escrito, à notificação,
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que se lhe fizer, para a inscrição da coisa em
qualquer dos Livros do Tombo.
(B) A coisa tombada poderá sair do país, por longo
prazo, com transferência de domínio e para fim de
intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
(C) O tombamento dos bens pertencentes à União, aos
Estados e aos Municípios se fará de ofício, por
ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à
entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda
estiver a coisa tombada, afim de produzir os
necessários efeitos.
(D) O Poder Legislativo providenciará a realização de
acordos entre a União e os Estados, para melhor
coordenação e desenvolvimento das atividades
relativas à proteção do patrimônio histórico e artístico
nacional e para a uniformização da legislação
estadual complementar sobre o mesmo assunto.
(E) Proceder-se-á ao tombamento voluntário quando o
proprietário se recusar a anuir à inscrição da coisa.

Questão 65
Associe a segunda coluna de acordo com a primeira,
que relaciona o termo com o conceito:

Primeira coluna: termo
1.Autarquia.
2..Empresa Pública.
3.Sociedade de Economia Mista.
4.Fundação Pública.

(__)O serviço autônomo, criado por lei, com
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios,
para executar atividades típicas da Administração
Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento,
gestão administrativa e financeira descentralizada.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA
associação entre as colunas:
(A) 4, 1, 3, 2.
(B) 1, 2, 3, 4.
(C) 4, 3, 2, 1.
(D) 2, 3, 4, 1.
(E) 3, 4, 1, 2.

Questão 66
Considerando a anulação e revogação do
administrativo, assinale a alternativa CORRETA.

ato

(A) A anulação do ato possui efeitos "ex nunc".
(B) A revogação é um ato vinculado exercido sobre outro
ato vinculado.
(C) A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos, ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.
(D) A revogação do ato possui efeitos "ex tunc".
(E) A administração pode revogar seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos, ou anulá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.

Segunda coluna: conceito
(__)A entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de
autorização legislativa, para o desenvolvimento de
atividades que não exijam execução por órgãos ou
entidades de direito público, com autonomia
administrativa,
patrimônio
próprio
gerido
pelos
respectivos órgãos de direção, e funcionamento
custeado por recursos da União e de outras fontes.
(__)A entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, criada por lei para a exploração de
atividade econômica, sob a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em
sua maioria à União ou a entidade da Administração
Indireta.
(__)A entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo
da União, criado por lei para a exploração de atividade
econômica que o Governo seja levado a exercer por
força de contingência ou de conveniência administrativa
podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas
em direito.
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Questão 67
Considere as afirmativas relacionadas a dispensa de
licitação, conforme a Lei nº 8.666/93. Registre V, para
verdadeiras, e F, para falsas:

É dispensável a licitação:
(__)Na contratação de remanescente de obra, serviço ou
fornecimento, em consequência de rescisão contratual,
desde que atendida a ordem de classificação da licitação
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo
licitante vencedor, inclusive quanto ao preço,
devidamente corrigido.
(__)Quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida
sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste
caso, todas as condições preestabelecidas.
(__)Nos casos de guerra ou perturbação da ordem.
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Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
(A) F, V, F.
(B) V, V, F.
(C) V, V, V.
(D) V, F, F.

(A) III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I, II e III.
(D) II, apenas.
(E) I, apenas.

(E) F, F, V.

Questão 70

Questão 68

De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa,
analise as assertivas e identifique as corretas.

Considere as afirmativas relacionadas aos Agentes e
Servidores Públicos. Registre V, para verdadeiras, e F,
para falsas:

(__)Cargo público é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional
que devem ser cometidas a um servidor.

I.Os atos de improbidade violam a probidade na
organização do Estado e no exercício de suas funções e
a integridade do patrimônio público e social dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da
administração direta e indireta, no âmbito da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(__)Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros,
são criados por decreto, com denominação própria e
vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento
em caráter efetivo ou em comissão.

II.As disposições desta Lei não são aplicáveis àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou
concorra dolosamente para a prática do ato de
improbidade.

(__)É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os
casos previstos em lei.

III.Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores
de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo
ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa
jurídica,
salvo
se,
comprovadamente,
houver
participação e benefícios diretos, caso em que
responderão nos limites da sua participação.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
(A) F, F, V.
(B) V, V, V.
(C) V, F, V.
(D) F, V, F.

É CORRETO o que se afirma em:

(E) V, F, F.

(A) II, apenas.
(B) I, II e III.

Questão 69

(C) I e III, apenas.
(D) I, apenas.

De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa,
analise as assertivas e identifique as corretas:

(E) III, apenas.

I.Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade
que conhecer dos fatos representará ao Ministério
Público competente, para as providências necessárias.
II.O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao
erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos
apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da
herança ou do patrimônio transferido.
III.Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a
responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação
de reparação integral do dano causado, até o limite do
patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as
demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos
e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da
incorporação, exceto no caso de simulação ou de
evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.

É CORRETO o que se afirma em:

PROCURADOR MUNICIPAL - 1
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Questão 71
De acordo com a Lei nº 10.406/2002 - Código Civil,
assinale a alternativa CORRETA.
(A) A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu
poder, temporariamente, em virtude de direito
pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem
aquela foi havida, podendo o possuidor direto
defender a sua posse contra o indireto.
(B) Considera-se detentor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade.
(C) É de má-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou
o obstáculo que impede a aquisição da coisa.
(D) Considera-se possuidor aquele que, achando-se em
relação de dependência para com outro, conserva a
posse em nome deste e em cumprimento de ordens
ou instruções suas.
(E) Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa,
poderá cada uma exercer sobre ela atos
possessórios,
excluindo
os
dos
outros
compossuidores.

risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção
cirúrgica.
(D) Pode-se usar o nome alheio em propaganda
comercial, independente de autorização.
(E) O pseudônimo adotado para atividades lícitas não
goza da proteção que se dá ao nome.

Questão 74
De acordo com a Lei nº 10.406/2002 - Código Civil,
dá-se a novação:

I.Quando o devedor contrai com o credor nova dívida
para extinguir e substituir a anterior.
II.Quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este
quite com o credor.
III.Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é
substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

É CORRETO o que se afirma em:

Questão 72

(A) II, apenas.
(B) I, apenas.

De acordo com a Lei nº 10.406/2002 - Código Civil,
assinale a alternativa CORRETA.

(C) I, II e III.
(D) III, apenas.

(A) Salvo por exigência médica, é permitido o ato de
disposição do próprio corpo, quando importar
diminuição permanente da integridade física, ou
contrariar os bons costumes.
(B) Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos
da
personalidade
são
intransmissíveis
e
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer
limitação voluntária.
(C) A existência da pessoa natural termina com o
nascimento, presume-se esta, quanto aos ausentes,
nos casos em que a lei autoriza a abertura de
sucessão definitiva.
(D) É terminantemente proibido, com objetivo científico,
ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo,
no todo ou em parte, para depois da morte.
(E) São
absolutamente
incapazes
de
exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 18
(dezoito) anos.

(E) II e III, apenas.

Questão 75
De acordo com a Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro, analise as assertivas e identifique as corretas:

I.A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, revoga e modifica a lei
anterior.
II.Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não
a conhece.
III.Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de
acordo com a analogia, os costumes e os princípios
gerais de direito.

Questão 73

IV.A lei do país em que domiciliada a pessoa não deverá
determinar as regras sobre o começo e o fim da
personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de
família.

De acordo com a Lei nº 10.406/2002 - Código Civil,
assinale a alternativa CORRETA.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) Os direitos da personalidade são intransmissíveis e
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer
limitação voluntária, sem exceção.
(B) O nome da pessoa pode ser empregado por outrem
em publicações ou representações que a exponham
ao desprezo público, ainda quando não haja intenção
difamatória.
(C) Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com
PROCURADOR MUNICIPAL - 1

(A) I, II, III e IV.
(B) I e II, apenas.
(C) I e IV, apenas.
(D) III e IV, apenas.
(E) II e III, apenas.
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Questão 76
De acordo com a Lei nº 10.406/2002 - Código Civil, em
relação ao negócio jurídico, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) A validade do negócio jurídico requer: agente capaz;
objeto lícito, possível, determinado ou determinável,
forma prescrita ou não defesa em lei.
(B) Nas declarações de vontade se atenderá mais ao
sentido literal da linguagem do que à intenção nelas
consubstanciada.
(C) A validade da declaração de vontade dependerá de
forma especial, senão quando a lei expressamente a
exigir.
(D) A incapacidade relativa de uma das partes pode ser
invocada pela outra em benefício próprio, nem
aproveita aos co-interessados capazes, salvo se,
neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da
obrigação comum.
(E) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio
jurídico se for relativa, ou se cessar antes de
realizada a condição a que ele estiver subordinado.

Questão 77
De acordo com a Lei nº 10.406/2002 - Código Civil,
analise as assertivas relacionadas a prescrição e
identifique as corretas:

(A) No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor,
em regra, não indenizará o ofendido das despesas
do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da
convalescença.
(B) Se a vítima tiver concorrido dolosamente para o
evento danoso, a sua indenização será fixada
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em
confronto com a do autor do dano.
(C) A indenização por injúria, difamação ou calúnia não
consistirá na reparação do dano que delas resulte ao
ofendido.
(D) Se houver excessiva desproporção entre a gravidade
da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente, a indenização.
(E) Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido
não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se
lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização
não incluirá pensão correspondente à importância do
trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação
que ele sofreu.

Questão 79
Associe a segunda coluna de acordo com a primeira,
que relaciona o termo com o conceito, conforme previsto
na Lei nº 10.406/2002 - Código Civil.

Primeira coluna: termo
1.Bens imóveis.

I.A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e
só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois
que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia
quando se presume de fatos do interessado,
incompatíveis com a prescrição.
II.A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de
jurisdição, pela parte a quem aproveita.
III.Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas
têm ação contra os seus assistentes ou representantes
legais, que derem causa à prescrição, ou não a
alegarem oportunamente.
IV.A prescrição iniciada contra uma pessoa não continua
a correr contra o seu sucessor.

É CORRETO o que se afirma em:
(A) I, II, III e IV.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.

2.Bens móveis.
3.Bens fungíveis.
4.Bens consumíveis.

Segunda coluna: conceito
(__)Os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de
remoção por força alheia, sem alteração da substância
ou da destinação econômico-social.
(__)Os móveis que podem substituir-se por outros da
mesma espécie, qualidade e quantidade.
(__)O solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.
(__)Os bens móveis cujo uso importa destruição imediata
da própria substância, sendo também considerados tais
os destinados à alienação.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA
associação entre as colunas:

(E) III e IV, apenas.

Questão 78
De acordo com a Lei nº 10.406/2002 - Código Civil, em
relação ao capítulo da indenização, assinale a alternativa
CORRETA.
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(A) 3, 2, 4, 1.
(B) 1, 3, 2, 4.
(C) 4, 1, 2, 3.
(D) 2, 3, 1, 4.
(E) 2, 4, 3, 1.
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Questão 80

Questão 81

Considere as afirmativas relacionadas ao Decreto nº.
20.910/1932. Registre V, para verdadeiras, e F, para
falsas:

Considere as afirmativas relacionadas a Lei nº
13.105/2015, em relação a apelação. Registre V, para
verdadeiras, e F, para falsas:

(__)As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(__)Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz
intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

(__)Corre a prescrição durante a demora que, no estudo,
ao reconhecimento ou no pagamento da dívida,
considerada líquida, tiverem as repartições ou
funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
(__)Tem efeito de suspender a prescrição a demora do
titular do direito ou do crédito ou do seu representante
em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados
ou o fato de não promover o andamento do feito judicial
ou do processo administrativo durante os prazos
respectivamente estabelecidos para extinção do seu
direito à ação ou reclamação.
(__)O direito à reclamação administrativa, que não tiver
prazo fixado em disposição de lei para ser formulada,
prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do
qual a mesma se originar.

(__)As questões resolvidas na fase de conhecimento, se
a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem
ser
suscitadas
em
preliminar
de
apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões.
(__)A apelação não devolverá
conhecimento da matéria impugnada.

ao

tribunal

o

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
(A) V, F, V.
(B) F, V, F.
(C) F, F, V.
(D) V, V, V.
(E) V, V, F.

Questão 82
Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
(A) V, V, V, V.
(B) F, V, V, F.
(C) V, V, F, V.
(D) V, F, F, V.
(E) V, F, F, F.

Em relação a ação popular, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) Conforme a origem do ato impugnado, é competente
para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz
que, de acordo com a organização judiciária de cada
Estado, o for para as causas que interessem à
União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao
Município.
(B) Das decisões interlocutórias cabe apelação.
(C) Das sentenças e decisões proferidas contra o autor
da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer
somente o Ministério Público.
(D) A propositura da ação não prevenirá a jurisdição do
juízo para todas as ações, que forem posteriormente
intentadas contra as mesmas partes e sob os
mesmos fundamentos.
(E) Nem em casos em que o interesse público,
devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser
negada certidão ou informação.

Questão 83
De acordo com a Lei nº 13.105/2015, em relação a ação
de consignação em pagamento, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) Se ocorrer dúvida sobre quem deva eventualmente
receber o pagamento ou realizar o mesmo, o autor
requererá o depósito e a citação dos possíveis
titulares do crédito para provarem o seu direito.
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(B) Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou
terceiro requerer, com efeito de pagamento, a
consignação da quantia ou da coisa devida.
(C) Ocorrendo o aceite, manifestada por escrito ao
estabelecimento bancário, poderá ser proposta,
dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação,
instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da
recusa.
(D) Tratando-se de prestações sucessivas, consignada
uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no
mesmo processo e sem mais formalidades, as que
se forem vencendo, desde que o faça em até 30
(trinta) dias contados da data do respectivo
vencimento.
(E) Requerer-se-á a consignação no lugar do
pagamento, cessando para o devedor, à data do
depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda
for julgada procedente.

III.É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o
ofendido em sua posse, demandar a proteção
possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes
da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Questão 84

(A) Os sistemas de automação processual respeitarão a
publicidade dos atos, o acesso e a participação das
partes e de seus procuradores, inclusive nas
audiências e sessões de julgamento, observadas as
garantias da disponibilidade, independência da
plataforma
computacional,
acessibilidade
e
interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e
informações que o Poder Judiciário administre no
exercício de suas funções.
(B) O registro de ato processual eletrônico deverá ser
feito em padrões fechados, que atenderão aos
requisitos
de
autenticidade,
integridade,
temporalidade, repúdio, conservação e, em todos os
casos, confidencialidade, observada a infraestrutura
de chaves públicas unificada nacionalmente.
(C) Os tribunais divulgarão as informações constantes de
seu sistema de automação em página própria na
rede mundial de computadores, gozando o sigilo de
presunção de veracidade e confiabilidade.
(D) As unidades do Poder Judiciário poderão assegurar
às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus
sítios na rede mundial de computadores, ao meio
eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação
eletrônica dos atos processuais e à assinatura
eletrônica.
(E) As unidades do Poder Judiciário deverão manter
onerosamente, à disposição dos interessados,
equipamentos necessários à prática de atos
processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e
aos documentos dele constantes.

De acordo com a Lei n.º 13.105/2015, acerca da ação
rescisória, analise as assertivas abaixo e identifique as
corretas:

I.Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos
os casos, que o fato não represente ponto controvertido
sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
II.A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um)
capítulo da decisão.
III. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao
réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 15
(quinze) dias.

É CORRETO o que se afirma em:
(A) I e II, apenas.
(B) III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) I, II e III.
(E) I, apenas.

Questão 85
De acordo com a Lei nº 13.105/2015, acerca das ações
possessórias, analise as assertivas e identifique as
corretas:

I.A propositura de uma ação possessória em vez de
outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e
outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos
pressupostos estejam provados.
II.O possuidor não tem direito a ser mantido na posse em
caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
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É CORRETO o que se afirma em:
(A) I e III, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, apenas.

Questão 86
De acordo com a Lei nº 13.105/2015, em relação da
Prática Eletrônica de Atos Processuais, assinale a
alternativa CORRETA.

Questão 87
De acordo com a Lei nº 13.105/2015, acerca das
nulidades, analise as assertivas abaixo e identifique as
corretas:

I.Quando a lei prescrever determinada forma sob pena
de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida
pela parte que lhe deu causa.
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II.A nulidade dos atos deve ser alegada na última
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob
pena de preclusão.
III.As citações e as intimações serão nulas quando feitas
sem observância das prescrições legais.
IV.Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos
os subsequentes que dele dependam, todavia, a
nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras
que dela sejam independentes.

É CORRETO o que se afirma em:
(A) III e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) I e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

Questão 88
De acordo com a Lei n.º 13.105/2015, analise as
assertivas e identifique as corretas:

A petição inicial indicará:

I.O juízo a que é dirigida;
II.Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de
união estável, a profissão, o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e
a residência do autor e do réu;
III.O fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV.O pedido com as suas especificações;
V.O valor da causa;
VI.As provas com que o autor pretende demonstrar a
verdade dos fatos alegados;

suprido pelo juiz, valida o processo.
(B) O cônjuge não necessitará do consentimento do
outro para propor ação que verse sobre direito real
imobiliário, salvo quando casados sob o regime de
separação absoluta de bens.
(C) Nas ações possessórias, a participação do cônjuge
do autor ou do réu somente é dispensável nas
hipóteses de composse ou de ato por ambos
praticado.
(D) O incapaz será representado ou assistido por seus
pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.
(E) Nem toda pessoa que se encontre no exercício de
seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Questão 90
Com base na Lei nº 13.105/2015, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei,
defender e promover os interesses públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por meio da representação judicial, em
todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas
de direito público que integram a administração direta
e indireta.
(B) A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica,
a promoção dos direitos humanos e a defesa dos
direitos individuais e coletivos dos necessitados, em
todos os graus, de forma parcial e onerosa.
(C) O membro da Advocacia Pública será criminalmente
e progressivamente responsável quando agir com
dolo ou fraude no exercício de suas funções.
(D) A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público não gozarão de prazo
em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da
intimação pessoal.
(E) A participação da Fazenda Pública configura, por si
só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

VII.A opção do autor pela realização ou não de audiência
de conciliação ou de mediação.

É CORRETO o que se afirma em:
(A) I, III, IV, apenas.
(B) II, VI e VII, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I e IV, apenas.
(E) I, II, III, IV, V, VI e VII.

Questão 89
De acordo com a Lei nº 13.105/2015, em relação a
capacidade
processual,
assinale
a
alternativa
CORRETA.
(A) A falta de consentimento, quando necessário e não
PROCURADOR MUNICIPAL - 1
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Questão 91
Considere as afirmativas relacionadas ao Sistema
Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966). Registre V, para
verdadeiras, e F, para falsas:

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre:
(__)Suspensão ou exclusão do crédito tributário.
(__)À natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou
à natureza ou extensão dos seus efeitos.
(__)Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias.
(__)À capitulação legal do fato.
(__)Outorga de isenção.

(A) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa
obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
(B) Sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica de
direito público, titular da competência para exigir o
seu cumprimento.
(C) Em todos os casos, a pessoa jurídica de direito
público, que se constituir pelo desmembramento
territorial de outra, subroga-se nos direitos desta,
cuja legislação tributária aplicará até que entre em
vigor a sua própria.
(D) Sujeito ativo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
(E) Em todos os casos, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:

Questão 94

(A) F, F, F, V, V.
(B) V, F, V, V, V.

De acordo com a Lei nº 6.830/80 e alterações
posteriores, que dispõe sobre a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras
providências, assinale a alternativa CORRETA.

(C) V, V, V, V, V.
(D) V, F, V, F, V.
(E) V, V, F, F, V.

Questão 92
De acordo com o Sistema Tributário Nacional (Lei nº
5.172/1966), assinale a alternativa CORRETA.
(A) O imposto, de competência do Estado, sobre a
exportação, para o estrangeiro, de produtos
nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a
saída destes do território nacional.
(B) O imposto, de competência do Município, sobre a
propriedade territorial rural tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localização fora
da zona urbana do Município.
(C) A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito
Federal ou aos Municípios o encargo de arrecadar os
impostos de competência da União cujo produto lhes
seja distribuído no todo ou em parte.
(D) O imposto, de competência dos Estados, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do
Município.
(E) O imposto, de competência do Estado, sobre a
importação de produtos estrangeiros tem como fato
gerador a entrada destes no território nacional.

Questão 93
De acordo com o sistema Tributário Nacional (Lei nº
5.172/1966), assinale a alternativa CORRETA.
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(A) Em nenhuma hipótese, a penhora poderá recair
sobre estabelecimento comercial, industrial ou
agrícola, bem como em plantações ou edifícios em
construção.
(B) A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo
a tributária e a não tributária, abrange atualização
monetária, juros e multa de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato.
(C) A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na
Procuradoria da Fazenda Estadual.
(D) Até a decisão de segunda instância, a Certidão de
Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos.
(E) O Termo de Inscrição de Dívida Ativa não precisará
conter a data e o número da inscrição, no Registro
de Dívida Ativa.

Questão 95
De acordo com o Sistema Tributário Nacional (Lei nº
5.172/1966), analise as assertivas e identifique as
corretas:

Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de
domicílio tributário, na forma da legislação aplicável,
considera-se como tal:
I.Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual,
ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro
habitual de sua atividade.
II.Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às
firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação
aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de
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cada estabelecimento.

É CORRETO o que se afirma em:

III.Quanto às pessoas jurídicas de direito público,
qualquer de suas repartições no território da unidade
tributada.

(A) I, II e III.
(B) III, apenas.

É CORRETO o que se afirma em:

(E) II, apenas.

(A) III, apenas.
(B) I, II e III.

Questão 98

(C) II, apenas.
(D) I, apenas.
(E) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.
(D) I, apenas.

De acordo com o artigo 131 do Sistema Tributário
Nacional (Lei nº 5.172/1966), que dispõe sobre
responsabilidade dos sucessores, associe a segunda
coluna de acordo com a primeira, que relaciona quem
são pessoalmente responsáveis.

Questão 96
De acordo com o Sistema Tributário Nacional (Lei nº
5.172/1966), em relação ao crédito tributário, assinale a
alternativa CORRETA.
(A) O crédito tributário decorre da obrigação acessória e
tem a mesma natureza desta.
(B) A atividade administrativa de lançamento é
desvinculada
e
facultativa,
sob
pena
de
responsabilidade funcional.
(C) Influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito
passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou
parcial do crédito.
(D) O crédito tributário regularmente constituído somente
se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena
de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua
efetivação ou as respectivas garantias.
(E) As circunstâncias que modificam o crédito tributário,
sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os
privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua
exigibilidade afetam a obrigação tributária que lhe
deu origem.

Questão 97
De acordo com o Sistema Tributário Nacional (Lei nº
5.172/1966), analise as assertivas e identifique as
corretas:

A capacidade tributária passiva independe:
I.Da capacidade civil das pessoas naturais.
II.De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que
importem privação ou limitação do exercício de
atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da
administração direta de seus bens ou negócios.
III.De estar a pessoa jurídica regularmente constituída,
bastando que configure uma unidade econômica ou
profissional.
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Primeira coluna
1-O adquirente ou remitente
2-O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro
3-O espólio

Segunda coluna
(__)Pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos.
(__)Pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão.
(__)Pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da
partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade
ao montante do quinhão do legado ou da meação.

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA
associação entre as colunas:
(A) 1, 3, 2.
(B) 2, 3, 1.
(C) 1, 2, 3.
(D) 3, 2, 1.
(E) 2, 1, 3.

Questão 99
De acordo com a Lei nº 8.397/92 e alterações
posteriores, que institui medida cautelar fiscal e dá outras
providências, assinale a alternativa CORRETA.
(A) A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, em
24 horas, a indisponibilidade dos bens do requerido,
até o limite da satisfação da obrigação.
(B) A medida cautelar fiscal conserva a sua eficácia no
prazo do artigo antecedente e na pendência do
processo de execução judicial da Dívida Ativa, mas
não pode, a qualquer tempo, ser revogada ou
modificada.
(C) A medida cautelar fiscal decretada não poderá ser
substituída
pela
prestação
de
garantia
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correspondente ao valor da prestação da Fazenda
Pública.
(D) O Juiz concederá liminarmente a medida cautelar
fiscal, dispensada a Fazenda Pública de justificação
prévia e de prestação de caução.
(E) A Fazenda Pública será ouvida facultativamente
sobre o pedido de substituição, no prazo de cinco
dias, presumindo-se da omissão a sua aquiescência.

Questão 100
De acordo com o Sistema Tributário Nacional - Lei nº
5.172/1966, em relação a Obrigação Tributária, assinale
a alternativa CORRETA.
(A) Fato gerador da obrigação principal é qualquer
situação que, na forma da legislação aplicável, impõe
a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
(B) A obrigação principal decorre da legislação tributária
e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(C) A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
(D) Fato gerador da obrigação acessória é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência.
(E) A obrigação acessória surge com a ocorrência do
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo
ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
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