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Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva, você receberá do fiscal de sala a Folha de 
Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na 
eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha 
os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. As 
respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte 

maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará 
liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de 
aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e 
nenhum tipo de anotação de suas respostas. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se 
aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova 
estabelecido em edital. 

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 
assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 

 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

ENTRE O DESESPERO E A ESPERANÇA: 
COMO REENCANTAR O TRABALHO? 

Christophe Dejours 

 

 Nos dias de hoje, quando se fala do 
trabalho, é de bom-tom considerá-lo a priori 
como uma fatalidade. Uma fatalidade 
socialmente gerada. E, de fato, é preciso 
reconhecer que a evolução do mundo do 
trabalho é bastante preocupante para os 
médicos, para os trabalhadores, para as pessoas 
comuns apreensivas com as condições que 
serão deixadas a seus filhos em um mundo de 
trabalho desencantado. 

 E, no entanto, no mesmo momento em 
que devemos denunciar os desgastes psíquicos 
causados pelo trabalho contemporâneo, 
devemos dizer que ele também pode ser usado 
como instrumento terapêutico essencial para 
pessoas que sofrem de problemas 
psicopatológicos crônicos. No que concerne à 
visão negativa, é preciso distinguir o sofrimento 
que o trabalho impõe àqueles que têm um 
emprego do sofrimento daqueles homens e 
mulheres que foram demitidos ou que se 
encontram privados de qualquer possibilidade de 
um dia ter um emprego. 

 Há, portanto, situações de contraste. 
Surge inevitavelmente a questão de saber se é 
possível compreender as diversas contradições 
que se observam na psicodinâmica e na 
psicopatologia do trabalho. Isso só é possível se 
defendermos a tese da “centralidade do 
trabalho”. Essa tese se desdobra em quatro 
domínios: 

• no domínio individual, o trabalho é central 
para a formação da identidade e para a 
saúde mental, 

• no domínio das relações entre homens e 
mulheres, o trabalho permite superar a 
desigualdade nas relações de “gênero”. 
Esclareço que aqui não se deve entender 
trabalho apenas como trabalho assalariado, 
mas também como trabalho doméstico, o 
que repercute na economia do amor, 
inclusive na economia erótica, 

• no domínio político, é possível mostrar que o 
trabalho desempenha um papel central no 
que concerne à totalidade da evolução 
política de uma sociedade, 

• no domínio da teoria do conhecimento, o 
trabalho, afinal, possibilita a produção de 
novos conhecimentos. Isso não é óbvio. O 
estatuto do conhecimento, supostamente 
elevado acima das contingências do mundo 
dos mortais, deve ser revisto profundamente 
quando se considera o processo de 
produção do conhecimento e não apenas o 
conhecimento. É o que se chama de 
“centralidade epistemológica” do trabalho. 
[...] 

 
Disponível em: 

https://revistacult.uol.com.br/home/christophe-dejours-reencantar-o-
trabalho/. Acesso em: 14.dez.2021 

 

1 

Assinale a alternativa em que o pronome 
átono pode ser movido para a posição 
enclítica ao verbo. 

 

(A) “[...] quando se fala do trabalho [...]’. 

(B) “Essa tese se desdobra em quatro domínios 
[...]”. 

(C) “[...] diversas contradições que se observam 
[...]”. 

(D) “[...] quando se considera o processo de 
produção do conhecimento [...]”. 

(E) “[...] o que se chama de ‘centralidade 
epistemológica’ do trabalho.”. 

 

2 

Assinale a alternativa em que o termo em 
destaque é uma conjunção integrante. 

 

(A) “[...] apreensivas com as condições que 
serão deixadas a seus filhos [...]”. 

(B) “Isso só é possível se defendermos a tese 
[...]”. 

(C) “[...] não se deve entender trabalho apenas 
como trabalho assalariado [...]”. 

(D) “[...] a questão de saber se é possível 
compreender [...]”. 

(E) “[...] ou que se encontram privados de 
qualquer possibilidade [...]”. 

 

https://revistacult.uol.com.br/home/christophe-dejours-reencantar-o-trabalho/
https://revistacult.uol.com.br/home/christophe-dejours-reencantar-o-trabalho/
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Sobre o excerto “No que concerne à visão 
negativa, é preciso distinguir o sofrimento 
que o trabalho impõe àqueles que têm um 
emprego [...]”, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Se as palavras “visão” e “àqueles” fossem 
substituídas por “ponto de vista” e “sobre 
aqueles”, respectivamente, não haveria 
ocorrência de acento indicativo de crase no 
excerto. 

(B) As palavras “impõe” e “têm” são acentuadas 
pelo mesmo motivo, isto é, por serem 
oxítonas. 

(C) A palavra “impõe” apresenta o mesmo som e 
a mesma grafia tanto no singular quanto no 
plural. 

(D) O termo “àqueles” recebe acento indicativo 
de crase por se tratar de uma palavra 
masculina. 

(E) O verbo “impõe”, exposto no excerto, 
apresenta o mesmo significado e a mesma 
regência que sua ocorrência na seguinte 
oração “Ele impõe a coroa na cabeça da 
rainha”. 

 

4 

Qual é a relação sintático-semântica mantida 
entre “[...] não se deve entender trabalho 
apenas como trabalho assalariado [...]” e “[...] 
mas também como trabalho doméstico [...]”? 

 

(A) Comparação. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Negação. 

(E) Explicação. 

 

5 

Qual(is) dos domínios da tese “da 
centralidade do trabalho” está(ão) 
relacionado(s) às informações contidas no 
primeiro período do segundo parágrafo do 
texto? 

 

(A) Individual. 

(B) Político. 

(C) Da teoria do conhecimento. 

(D) Das relações entre homens e mulheres. 

(E) Das relações entre homens e mulheres e 
Político. 

 

6 

Assinale a alternativa que apresenta uma 
reescrita semântica e gramaticalmente 
correta para o excerto “Nos dias de hoje, 
quando se fala do trabalho, é de bom-tom 
considerá-lo a priori como uma fatalidade.”. 

 

(A) Agora, no momento em que falo do trabalho, 
considero-o, em primeiro lugar, uma 
fatalidade. 

(B) Atualmente, quando discutem sobre o 
trabalho, devem considerá-lo, em alto e bom 
tom, como um desastre. 

(C) Quando é falado do trabalho, nos dias que 
correm, é visto com bons olhos o ato de tê-lo 
sempre como se fosse algo ruim.  

(D) Hoje em dia, quando as pessoas falam sobre 
o trabalho, é socialmente adequado 
considerá-lo, sem sombra de dúvidas, como 
algo fatal. 

(E) Hodiernamente, quando falam do trabalho, é 
educado que o julguem, a princípio, como 
inevitável. 

 

7 

Quanto aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Os itens destacados em “E, de fato, é 
preciso reconhecer [...]”, “E, no entanto, no 
mesmo momento em que [...]” e “Há, 
portanto, situações [...]” contribuem para a 
coesão sequencial do texto. 

(B) No excerto “[...] ele também pode ser usado 
como instrumento [...]”, contido no segundo 
parágrafo do texto, o pronome retoma o 
sintagma “trabalho contemporâneo”. 

(C) Em “Essa tese se desdobra [...]”, a 
expressão em destaque retoma a tese da 
“centralidade do trabalho”. 

(D) Na apresentação, em forma de tópicos, dos 
domínios abarcados pela tese da 
“centralidade do trabalho”, não há elementos 
atuando na coesão sequencial ou referencial 
do texto. 

(E) Em “Há, portanto, situações de contraste.”, a 
conjunção sinaliza uma relação de 
conclusão.  
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Em relação ao excerto “[...] para as pessoas 
comuns apreensivas com as condições que 
serão deixadas a seus filhos em um mundo 
de trabalho desencantado.”, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A expressão “as condições” é um sujeito 
simples que pratica a ação de “deixar”. 

(B) A expressão “em um” não poderia ser 
substituída por “num”, pois isso causaria um 
prejuízo sintático ao excerto. 

(C) O termo “comuns” apresenta um sentido 
pejorativo.  

(D) A preposição “a” poderia ser substituída por 
“para” ou “por”, sem que isso modificasse o 
sentido do excerto. 

(E) No excerto, “desencantado” tem significado 
equivalente a “que se desencantou”. 

 

9 

Sobre os excertos “Esclareço que aqui não 
se deve entender trabalho apenas como 
trabalho assalariado [...]” e “O estatuto do 
conhecimento [...] deve ser revisto [...]”, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) É possível substituir, em ambos os excertos, 
o termo “deve” por “pode”, sem que isso 
modifique semanticamente as frases. 

(B) O termo “revisto” apresenta significado 
equivalente ao verbo “rever” em “Voltei para 
rever os amigos”. 

(C) A expressão “Esclareço que” poderia ser 
omitida, sem que isso prejudicasse 
sintaticamente a frase. 

(D) O termo “aqui” indica um espaço físico 
próximo ao autor do texto, diferentemente de 
“ali” e “lá”. 

(E) Ambos os excertos estão na voz ativa. 

 

10 

A partir da leitura do título do texto, é 
INCORRETO afirmar que 

 

(A) o trabalho, de modo geral, já foi motivo de 
encantamento dos trabalhadores em algum 
momento anterior. 

(B) “desespero” e “esperança” estão colocados 
como sentimentos opostos. 

(C) atualmente o trabalho não gera satisfação 
aos trabalhadores. 

(D) é impossível que o ser humano volte a ter 
prazer com seu trabalho. 

(E) há uma expectativa de que o texto 
apresentará maneiras de se reencantar o 
trabalho. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Em relação aos métodos de interpretação 
constitucional, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta.  
 

(   ) De acordo com o método científico-
espiritual, a análise da norma constitucional 
não se fixa na literalidade da norma, mas 
parte da realidade social e dos valores 
subjacentes do texto da Constituição. 

(   ) Por meio do método da tópica, parte-
se de um problema concreto para a norma, 
atribuindo-se à interpretação um caráter 
prático na busca da solução dos problemas 
concretizados.  

(   ) Para o método jurídico, a Constituição 
deve ser encarada como uma lei e, assim, 
todos os métodos tradicionais de 
hermenêutica deverão ser utilizados na tarefa 
interpretativa.  

 

(A) F – F – V. 

(B) F – V – V. 

(C) F – V – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – V – V. 

 

12 

Quanto à classificação das Constituições, ao 
poder constituinte e à eficácia e 
aplicabilidade das normas constitucionais, 
assinale a alternativa correta.   

 

(A) No tocante à forma, a classificação da 
Constituição pode ser tida tanto em sentido 
material como formal. Materialmente 
constitucional é aquele texto que contém as 
normas fundamentais e estruturais do 
Estado, a organização de seus órgãos e os 
direitos e garantias fundamentais. 

(B) Rígidas são aquelas Constituições 
inalteráveis, verdadeiras relíquias históricas 
e que se pretendem eternas, sendo também 
denominadas permanentes, graníticas ou 
intocáveis. 

(C) O poder constituinte reformador pode ser 
subdividido em histórico (ou fundacional) e 
revolucionário. Histórico seria o verdadeiro 
poder constituinte reformador, estruturando, 
pela primeira vez, o Estado. Revolucionário 
seriam todos os posteriores ao histórico, 
rompendo por completo com a antiga ordem 
e instaurando uma nova, um novo Estado. 

(D) Para a corrente jusnaturalista nem mesmo o 
direito natural (ou direito suprapositivo) 
limitaria a atuação do poder constituinte 
originário. 

(E) Conforme a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF), a norma contida no 
art. 18, §4º, da Constituição Federal, que 
trata do procedimento para a criação de 
Municípios, é de eficácia limitada.  
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Assinale a alternativa correta acerca do 
controle de constitucionalidade.   

 

(A) De acordo com o sistema austríaco (Kelsen), 
a decisão de inconstitucionalidade tem 
eficácia declaratória de situação 
preexistente. 

(B) Por regra, no sistema norte-americano 
(Marshall), o vício de inconstitucionalidade é 
aferido no plano da eficácia. 

(C) Não compete ao Poder Legislativo, de 
qualquer das esferas federativas, suspender 
a eficácia de lei ou ato normativo declarado 
inconstitucional em controle concentrado de 
constitucionalidade. 

(D) Cabe controle concentrado de 
constitucionalidade de leis ou atos 
normativos municipais contra a Lei Orgânica 
respectiva. 

(E) Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, poderá o STF, por maioria 
absoluta de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que 
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito 
em julgado ou de outro momento que venha 
a ser fixado. 

 

14 

No que diz respeito à organização do Estado, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) É inconstitucional norma da Constituição 
Estadual pela qual se prevê hipótese de 
intervenção estadual em municípios não 
contemplada no art. 35 da Constituição 
Federal. 

(B) É constitucional dispositivo da Constituição 
Estadual que preveja que os serviços 
públicos de saneamento e de abastecimento 
de água serão prestados por pessoas 
jurídicas de direito público ou por sociedade 
de economia mista sob controle acionário e 
administrativo, do Poder Público Estadual ou 
Municipal. 

(C) É inconstitucional lei municipal que disponha 
sobre a obrigatoriedade de instalação de 
hidrômetros individuais em edifícios e 
condomínios. 

(D) Afronta a competência legislativa da União o 
dispositivo de constituição estadual que 
proíbe a caça em seu respectivo território. 

(E) É constitucional legislação municipal que 
impeça as operadoras de planos de saúde 
de recusarem o atendimento ou a prestação 
de alguns serviços, no âmbito de seu 
território, aos usuários diagnosticados ou 
suspeitos de estarem com Covid-19, em 
razão de período de carência contratual 
vigente. 
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15 

No tocante ao Poder Legislativo, ao processo 
legislativo e aos Tribunais de Contas, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) Compete privativamente ao Senado Federal 
proceder à tomada de contas do Presidente 
da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias 
após a abertura da sessão legislativa. 

(B) O projeto de lei aprovado por uma Casa será 
revisto pela outra, em dois turnos de 
discussão e votação, e enviado à sanção ou 
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, 
ou arquivado, se o rejeitar. 

(C) É constitucional lei municipal de iniciativa 
parlamentar que disponha sobre a 
concessão de anistia a infrações 
administrativas praticadas por servidores 
públicos municipais. 

(D) O Município prejudicado é o legitimado para 
a execução de crédito decorrente de multa 
aplicada por Tribunal de Contas estadual a 
agente público municipal, em razão de 
danos causados ao erário municipal. 

(E) É imprescritível a pretensão de 
ressarcimento ao erário fundada em decisão 
de Tribunal de Contas. 

 

16 

Segundo a Lei nº 11.417/2006, são 
legitimados a propor a edição, a revisão ou o 
cancelamento de enunciado de súmula 
vinculante, EXCETO 

 

(A) o Presidente da República. 

(B) o Advogado-Geral da União. 

(C) o Defensor Público-Geral da União. 

(D) o Procurador-Geral da República. 

(E) os Tribunais de Justiça de Estados ou do 
Distrito Federal e Territórios. 

 

17 

Referente ao mandado de segurança, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) O STF julgou inconstitucional a exigência de 
oitiva prévia do representante da pessoa 
jurídica de direito público como condição 
para a concessão de liminar em mandado de 
segurança coletivo, por considerar que a 
disposição restringe o poder geral de cautela 
do magistrado. 

(B) Segundo a jurisprudência do STF, ainda que 
sejam pessoas jurídicas de direito privado, 
os partidos políticos possuem legitimidade 
para postular pedido de suspensão de 
segurança.  

(C) O direito de requerer mandado de segurança 
extinguir-se-á decorridos 60 (sessenta) dias, 
contados da ciência, pelo interessado, do ato 
impugnado. 

(D) É cabível mandado de segurança contra os 
atos de gestão comercial praticados pelos 
administradores de empresas públicas, de 
sociedade de economia mista e de 
concessionárias de serviço público. 

(E) Da sentença, denegando ou concedendo o 
mandado, cabe apelação. Sendo denegada 
a segurança, a sentença estará sujeita 
obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. 

 

18 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Foi encaminhado ao Prefeito Projeto de 
Sugestão aprovado pela Câmara Municipal de 
Novo Hamburgo propondo a criação de 
auxílio emergencial municipal para as 
famílias de baixa renda. À luz da Lei Orgânica 
do Município, o Prefeito deverá responder 
sobre a análise e a viabilidade desse Projeto 
de Sugestão no prazo de 

 

(A) 30 (trinta) dias. 

(B) 45 (quarenta e cinco) dias. 

(C) 60 (sessenta) dias. 

(D) 90 (noventa) dias. 

(E) 120 (cento e vinte) dias. 
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Sobre a Lei Orgânica do Município de Novo 
Hamburgo, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 

I. O projeto de Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) será enviado pelo 
Prefeito ao Poder Legislativo, anualmente, até 
31 de maio. 

II. O projeto de Lei do Orçamento (LOA) 
será enviado pelo Prefeito ao Poder 
Legislativo, anualmente, até 31 de julho. 

III. A remuneração do Prefeito e do Vice-
Prefeito Municipal será estabelecida em cada 
legislatura para a subsequente, até 30 (trinta) 
dias antes das eleições. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas III.  

(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas II e III.  

 

20 

Analise o seguinte caso hipotético: 

Pedro foi aprovado no concurso público do 
Município de Novo Hamburgo para o cargo de 
Procurador, sendo que, após nomeado, foi 
regularmente empossado. Conforme o 
Estatuto dos Servidores Públicos de Novo 
Hamburgo, contados da data da posse, é de 

 

(A) 5 (cinco) dias o prazo para Pedro entrar em 
exercício. 

(B) 10 (dez) dias o prazo para Pedro entrar em 
exercício. 

(C) 15 (quinze) dias o prazo para Pedro entrar 
em exercício. 

(D) 20 (vinte) dias o prazo para Pedro entrar em 
exercício. 

(E) 30 (trinta) dias o prazo para Pedro entrar em 
exercício. 

 

21 

No que tange à Administração Pública Direta 
e Indireta, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

(A) Órgãos independentes são aqueles 
originários da Constituição e representativos 
dos três Poderes do Estado, sem qualquer 
subordinação hierárquica ou funcional, e 
sujeitos apenas aos controles constitucionais 
de um sobre o outro. 

(B) É dispensável a autorização legislativa para 
a criação de empresas subsidiárias, desde 
que haja previsão para esse fim na própria 
lei que instituiu a empresa de economia 
mista matriz, tendo em vista que a lei 
criadora é a própria medida autorizadora. 

(C) É constitucional norma de Constituição 
Estadual que exija prévia arguição e 
aprovação da Assembleia Legislativa para 
que o Governador do Estado nomeie os 
dirigentes das autarquias e fundações 
públicas, bem como os presidentes das 
empresas de economia mista e 
assemelhados. 

(D) É inconstitucional a suspensão realizada por 
conselho de fiscalização profissional do 
exercício laboral de seus inscritos por 
inadimplência de anuidades, pois a medida 
consiste em sanção política em matéria 
tributária. 

(E) É aplicável o regime dos precatórios às 
sociedades de economia mista prestadoras 
de serviço público próprio do Estado e de 
natureza não concorrencial. 
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Analise o seguinte caso hipotético: 

A Prefeitura de Novo Hamburgo, por 
dispensa de licitação, pretende adquirir 10 
(dez) notebooks para que sejam utilizados 
pelos Secretários Municipais no desempenho 
de suas funções. Nesse caso, considerando 
as disposições instituídas pela Lei nº 
14.133/2021, é dispensável a licitação 

  

(A) para contratação que envolva valores 
inferiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

(B) para contratação que envolva valores 
inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais). 

(C) para contratação que envolva valores 
inferiores a R$ 33.000,00 (trinta e três mil 
reais). 

(D) para contratação que envolva valores 
inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). 

(E) para contratação que envolva valores 
inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

23 

Assinale a alternativa correta conforme a Lei 
nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

 

(A) Nos procedimentos realizados por meio 
eletrônico, a Administração não poderá 
determinar, como condição de validade e 
eficácia, que os licitantes pratiquem seus 
atos em formato eletrônico. 

(B) A Administração poderá convocar, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, 
audiência pública, presencial ou a distância, 
na forma eletrônica, sobre licitação que 
pretenda realizar, com disponibilização 
prévia de informações pertinentes, inclusive 
de estudo técnico preliminar e elementos do 
edital de licitação, e com possibilidade de 
manifestação de todos os interessados. 

(C) Na modalidade diálogo competitivo, a 
Administração apresentará, por ocasião da 
divulgação do edital em sítio eletrônico 
oficial, suas necessidades e as exigências já 
definidas e estabelecerá prazo mínimo de 30 
(trinta) dias úteis para manifestação de 
interesse na participação da licitação. 

(D) É de 8 (oito) dias úteis o prazo mínimo para 
apresentação de propostas e lances para 
licitação em que se adote o critério de 
julgamento de maior lance, contados a partir 
da data de divulgação do edital de licitação.  

(E) No caso de obras, a Administração divulgará 
em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e 
cinco) dias úteis após a assinatura do 
contrato, os quantitativos e os preços 
unitários e totais que contratar e, em até 45 
(quarenta e cinco) dias úteis após a 
conclusão do contrato, os quantitativos 
executados e os preços praticados. 
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De acordo com a Lei nº 9.784/1999, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) Os preceitos dessa Lei também se aplicam 
aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário da União, quando no desempenho 
de função administrativa. 

(B) Inexistindo competência legal específica, o 
processo administrativo deverá ser iniciado 
perante a autoridade de maior grau 
hierárquico para decidir. 

(C) As decisões adotadas por delegação devem 
mencionar explicitamente essa qualidade e 
considerar-se-ão editadas pelo delegado. 

(D) Inexistindo disposição específica, os atos do 
órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele 
participem devem ser praticados no prazo de 
cinco dias, salvo motivo de força maior. 

(E) Os processos administrativos de que 
resultem sanções poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, 
quando surgirem fatos novos ou 
circunstâncias relevantes suscetíveis de 
justificar a inadequação da sanção aplicada. 
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Em relação aos serviços públicos, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta.  
 

(   ) Conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), é legal a cobrança 
de tarifa de esgoto na hipótese em que a 
concessionária realize apenas uma — e não 
todas — das quatro etapas em que se 
desdobra o serviço de esgotamento sanitário 
(a coleta, o transporte, o tratamento e a 
disposição final de dejetos). 

(   ) Nos termos da Lei nº 8.987/1995, 
declarada a intervenção, o poder concedente 
deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar 
procedimento administrativo para comprovar 
as causas determinantes da medida e apurar 
responsabilidades, assegurado o direito de 
ampla defesa. 

(   ) Segundo a Lei nº 11.079/2004, é 
vedada a celebração de contrato de parceria 
público-privada cujo período de prestação do 
serviço seja inferior a 10 (dez) anos.   

 

(A) F – V – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – V – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – F – F. 
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No que se refere ao Código Penal, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 
 

I. Nos crimes praticados por funcionário 
público contra a administração em geral, a 
pena será aumentada da terça parte quando 
os autores forem ocupantes de cargos em 
comissão ou de função de direção ou 
assessoramento de órgão da administração 
direta, sociedade de economia mista, 
empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público. 

II. Nos casos de peculato culposo, a 
reparação do dano, se precede à sentença 
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é 
posterior, reduz de metade a pena imposta. 

III. A pena de multa cominada aos crimes 
em licitações e contratos administrativos 
seguirá a metodologia de cálculo prevista no 
Código Penal e não poderá ser inferior a 1% 
(um por cento) do valor do contrato licitado 
ou celebrado com contratação direta. 

 

(A) Apenas II. 

(B) Apenas III. 

(C) Apenas I e II.  

(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III.  
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Considerando a temática do direito 
ambiental, assinale a alternativa correta de 
acordo com o entendimento dos Tribunais 
Superiores.    

 

(A) Quanto ao dano ambiental, é vedada a 
condenação do réu à obrigação de fazer ou 
à de não fazer cumulada com a de indenizar. 

(B) A inversão do ônus da prova aplica-se às 
ações de degradação ambiental. 

(C) É prescritível a pretensão de reparação civil 
de dano ambiental. 

(D) É constitucional a legislação municipal que, 
flexibilizando exigência legal para o 
desenvolvimento de atividade 
potencialmente poluidora, cria modalidade 
mais simplificada de licenciamento 
ambiental. 

(E) A responsabilidade administrativa ambiental 
apresenta caráter objetivo, dispensando a 
comprovação de dolo ou culpa para sua 
configuração. 

 

28 

Assinale a alternativa INCORRETA acerca da 
Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

 

(A) Entende-se por poluidor a pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por 
atividade causadora de degradação 
ambiental. 

(B) O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) é órgão consultivo e deliberativo 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 
SISNAMA. 

(C) São órgãos executores do SISNAMA: o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis –  IBAMA –  
e o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes. 

(D) É permitido, durante o prazo de vigência da 
servidão ambiental, a alteração da 
destinação da área, nos casos de 
transmissão do imóvel a qualquer título, de 
desmembramento ou de retificação dos 
limites do imóvel. 

(E) O prazo mínimo da servidão ambiental 
temporária é de 15 (quinze) anos. 
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Analise o seguinte caso hipotético: 

Foi regularmente aprovada e publicada lei 
municipal, baseada no plano diretor, na qual 
foram delimitadas áreas em que o Poder 
Público de Novo Hamburgo gozará de 
preferência para aquisição de imóvel urbano 
objeto de alienação onerosa entre 
particulares (direito de preempção). Com 
base nas disposições do Estatuto da Cidade 
(Lei nº 10.257/2001), a lei municipal que 
estabelece o direito de preempção fixará o 
respectivo prazo de vigência, em período não 
superior a 

 

(A) 2 (dois) anos, renovável a partir de  6 (seis) 
meses após o decurso do prazo inicial de 
vigência. 

(B) 3 (três) anos, renovável a partir de 6 (seis) 
meses após o decurso do prazo inicial de 
vigência. 

(C) 4 (quatro) anos, renovável a partir de 1 (um) 
ano após o decurso do prazo inicial de 
vigência. 

(D) 5 (cinco) anos, renovável a partir de 1 (um) 
ano após o decurso do prazo inicial de 
vigência. 

(E) 10 (dez) anos, renovável a partir de 2 (dois) 
anos após o decurso do prazo inicial de 
vigência. 
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Assinale a alternativa correta de acordo com 
a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 

 

(A) Decorridos 10 (dez) anos de cobrança do 
IPTU progressivo sem que o proprietário 
tenha cumprido a obrigação de 
parcelamento, edificação ou utilização, o 
Município poderá proceder à desapropriação 
do imóvel, com pagamento em títulos da 
dívida pública. 

(B) No caso de desapropriação por 
descumprimento da função social do imóvel 
urbano, o Município procederá ao adequado 
aproveitamento do imóvel no prazo máximo 
de 3 (três) anos, contado a partir da sua 
incorporação ao patrimônio público. 

(C) A elaboração do estudo prévio de impacto 
de vizinhança (EIV) substitui a elaboração e 
a aprovação de estudo prévio de impacto 
ambiental (EIA), desde que requerida nos 
termos da legislação ambiental. 

(D) No processo de elaboração do plano diretor 
e na fiscalização de sua implementação, os 
Poderes Legislativo e Executivo municipais 
garantirão a promoção de audiências 
públicas e debates com a presença da 
população, vedada a participação de 
associações que foram constituídas há 
menos de um ano. 

(E) A lei que instituir o plano diretor deverá ser 
revista, pelo menos, a cada 10 (dez) anos. 
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No direito tributário brasileiro, tributo é toda 
prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. Sobre 
esse tema, assinale a alternativa correta.  

 

(A) Prestação pecuniária instituída em lei quer 
dizer que a lei é a única fonte possível da 
obrigação de recolher tributos, embora os 
Municípios possam criar tributo por meio de 
decreto-lei. 

(B) A dação em pagamento é admitida como 
forma de extinção do crédito tributário, 
bastando que exista lei específica 
autorizando. 

(C) O tributo não pode ser utilizado como 
punição aplicada ao contribuinte em 
consequência de alguma conduta contrária 
ao direito, exceto nos casos de violação ao 
dever de manutenção do uso do solo em 
propriedade urbana.  

(D) Atividade administrativa plenamente 
vinculada é todo ato administrativo que 
permite a relação fiscalização-contribuinte, 
ensejando transações extrajudiciais.   

(E) A compulsoriedade é a característica 
fundamental do dever de pagar tributos. Não 
se trata de um ato consensual ou facultativo, 
mas de uma imposição surgida 
unilateralmente como decorrência do poder 
de império atribuído ao Estado. 

 

32 

Getúlio, recém-procurador municipal de Novo 
Hamburgo, deparou-se com o encerramento 
definitivo do lançamento de tributos 
atribuídos à empresa Panetonotti LTDA. A 
empresa não efetuou o pagamento voluntário 
do débito. Com o termo de trânsito em 
julgado administrativo em mãos, Getúlio 
decidiu utilizá-lo como prova pré-constituída 
para iniciar a respectiva execução fiscal, mas 
foi aconselhado por um procurador mais 
experiente a aguardar a emissão de CDA. 
Sobre a inscrição em dívida ativa, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A dívida regularmente inscrita goza de 
presunção absoluta (jure et de jure) de 
certeza e liquidez, caracterizando-se como 
prova pré-constituída contra o devedor. 

(B) Considera-se dívida ativa tributária a 
proveniente de crédito dessa natureza, 
regularmente inscrita na repartição 
administrativa competente, independente do 
prazo regular, para pagamento, pela lei ou 
por decisão final proferida em processo. 

(C) A certidão da dívida ativa cumpre um duplo 
papel na medida em que, simultaneamente, 
exerce as funções de título executivo e 
petição inicial da ação de execução fiscal. 

(D) Deve ser suspensa a execução fiscal que, 
por erro na CDA quanto à indicação do CPF 
do executado, tenha sido promovida em face 
de pessoa homônima. 

(E) Após o ato de inscrição do débito em dívida 
ativa, é vedada a presunção de alienação 
fraudulenta de bens do devedor se não 
houver reserva de patrimônio suficiente para 
quitação do débito. 

 

33 

Assinale a alternativa que apresenta a sigla 
ou o nome de tributos exclusivamente de 
competência municipal. 

 

(A) ISSQN, ITR, ITCMD. 

(B) ITR, IPTU, IRPF. 

(C) IPTU, ITIV, ISSQN. 

(D) IPTU, ITIV, IPVA. 

(E) IPTU, ISSQN, IPI. 
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Alfredo, procurador municipal de Novo 
Hamburgo-RS, soube pela imprensa que a 
empresa Cameloflex LTDA iniciou a alienação 
de sua maior subsede no entorno do 
Município. Alfredo recordou que a empresa 
atualmente está prestes a ser inscrita na 
dívida ativa por débito milionário de ISSQN. 
Diante desse quadro, Alfredo decide ajuizar 
ação cautelar fiscal, isto é, a ação judicial 
cabível sempre, após a constituição do 
crédito, contra o devedor que pratica ou 
pretende praticar atos tendentes a fraudar o 
pagamento do tributo. Sobre esse tema, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A decretação da medida cautelar fiscal 
produzirá, de imediato, a indisponibilidade 
dos bens do requerido, até o limite da 
satisfação da obrigação. 

(B) Para a concessão da medida cautelar fiscal, 
é optativa a prova literal da constituição do 
crédito fiscal. 

(C) Na hipótese de pessoa jurídica, a 
indisponibilidade de bens do requerido 
recairá somente sobre os bens do ativo 
permanente, vedada, ainda, ser estendida 
aos bens do acionista controlador. 

(D) O Juiz concederá liminarmente a medida 
cautelar fiscal quando a Fazenda Pública 
comprovar a prestação de caução. 

(E) O indeferimento da medida cautelar fiscal 
obsta que a Fazenda Pública promova a 
execução judicial da dívida ativa. 

 

35 

Sobre dívida e endividamento, conforme a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, assinale a 
alternativa correta.  

 

(A) Dívida pública consolidada ou fundada é 
dívida pública representada por títulos 
emitidos pela União, inclusive os do Banco 
Central do Brasil, Estados e Municípios. 

(B) Vencido o prazo para retorno da dívida ao 
limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente 
ficará também impedido de receber 
transferências voluntárias da União ou do 
Estado. 

(C) Refinanciamento da dívida mobiliária é o 
compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente 
da Federação ou entidade a ele vinculada. 

(D) Se a dívida consolidada de um ente da 
Federação ultrapassar o respectivo limite ao 
final de um quadrimestre, deverá ser a ele 
reconduzida até o término dos três 
subsequentes, reduzindo o excedente em 
pelo menos 20% (vinte por cento) no 
primeiro. 

(E) As operações de crédito de prazo inferior a 
doze meses, cujas receitas tenham constado 
do orçamento, não integram a dívida pública 
consolidada. 
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De acordo com as normas orçamentárias 
previstas na Constituição da República, 
assinale a alternativa correta.  

 

(A) As emendas individuais impositivas 
apresentadas ao projeto de lei orçamentária 
anual não poderão alocar recursos a 
Estados, ao Distrito Federal e a Municípios 
por meio de transferência com finalidade 
definida nas áreas de competência 
constitucional da União. 

(B) São permitidas a transferência voluntária de 
recursos e a concessão de empréstimos, 
inclusive por antecipação de receita, pelos 
Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de 
despesas com pessoal ativo, inativo e 
pensionista, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

(C) Nenhum investimento cuja execução 
ultrapasse um exercício financeiro poderá 
ser iniciado sem prévia inclusão no plano 
plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade, excetuado aquele 
destinado à saúde e à educação públicas.  

(D) A concessão de qualquer vantagem ou 
aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a 
admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas se houver 
prévia dotação orçamentária suficiente para 
atender às projeções de despesa de pessoal 
e aos acréscimos dela decorrentes ou se 
houver autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de 
economia mista. 

(E) Apurado que, no período de 12 (doze) 
meses, a relação entre despesas correntes e 
receitas correntes supera 90% (noventa por 
cento), no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, é facultado aos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas 
e à Defensoria Pública do ente, enquanto 
permanecer a situação, aplicar o mecanismo 
de ajuste fiscal de vedação da criação de 
cargo, emprego ou função que implique 
aumento de despesa. 

 

37 

Sobre a disciplina das pessoas jurídicas 
prevista no Código Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) Nos casos de dissolução da pessoa jurídica 
ou cassada a autorização para seu 
funcionamento, ela subsistirá para os fins de 
liquidação, até que esta se conclua. 

(B) A exclusão do associado só é admissível 
havendo justa causa, assim reconhecida em 
procedimento que assegure direito de defesa 
e de recurso, nos termos previstos no 
estatuto. 

(C) Para criar uma fundação, o seu instituidor 
fará, por escritura pública ou testamento, 
dotação especial de bens livres, 
especificando o fim a que se destina e 
declarando, se quiser, a maneira de 
administrá-la. 

(D) A pessoa jurídica não se confunde com os 
seus sócios, associados, instituidores ou 
administradores. 

(E) Quando insuficientes para constituir a 
fundação, os bens a ela destinados serão, 
se de outro modo não dispuser o estatuto, 
reincorporados ao patrimônio do instituidor. 
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Em relação ao tema das servidões, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(  ) O dono de uma servidão pode fazer todas 
as obras necessárias à sua conservação e 
uso, e, se a servidão pertencer a mais de um 
prédio, serão as despesas rateadas entre os 
respectivos donos. 

(  ) As servidões prediais são indivisíveis, e 
subsistem, no caso de divisão dos imóveis, 
em benefício de cada uma das porções do 
prédio dominante, e continuam a gravar cada 
uma das do prédio serviente, salvo se, por 
natureza, ou destino, só se aplicarem a certa 
parte de um ou de outro. 

(  ) Salvo nas desapropriações, a servidão, 
uma vez registrada, só se extingue, com 
respeito a terceiros, quando cancelada. 

(  ) Também se extingue a servidão, ficando 
ao dono do prédio serviente a faculdade de 
fazê-la cancelar, mediante a prova da 
extinção: pela reunião dos dois prédios no 
domínio da mesma pessoa; pela supressão 
das respectivas obras por efeito de contrato, 
ou de outro título expresso, ou pelo não uso, 
durante dez anos contínuos.  

 

(A) V – V – F − F. 

(B) V – F – V − F. 

(C) V – V – V − F. 

(D) V – V – V − V. 

(E) F – V – V − F. 

 

39 

A Cláudia, procuradora municipal de Novo 
Hamburgo-RS, foi atribuída ação 
indenizatória promovida por contribuinte 
local que pediu reparação após sofrer 
acidente de trânsito em virtude da 
precariedade asfáltica da via pública. Citada 
para contestar a ação, a Fazenda Pública teve 
prazo decorrido no sistema eletrônico judicial 
após o transcurso de 15 (quinze) dias úteis. 
Sobre o tema, assinale a alternativa correta.  

 

(A) O decurso foi feito de maneira equivocada, 
uma vez que a Fazenda Pública tem por lei 
30 dias úteis (prazo em dobro) para 
contestar a ação.  

(B) Decorrido o prazo, extingue-se o direito de 
praticar ou de emendar o ato processual, 
independentemente de declaração judicial, 
ficando vedado à parte provar que não o 
realizou por justa causa ou por erro no 
sistema. 

(C) A parte poderá renunciar ao prazo 
estabelecido exclusivamente em seu favor, 
desde que o faça de maneira tácita. 

(D) Salvo disposição em contrário, os prazos 
serão contados incluindo o dia do começo e 
incluindo o dia do vencimento. 

(E) Considera-se dia do começo do prazo a data 
do recebimento do aviso de recebimento, 
quando a citação ou a intimação for pelo 
correio.  
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Referente ao tema das nulidades 
processuais, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) Quando a lei prescrever determinada 
forma sob pena de nulidade, a decretação 
desta não pode ser requerida pela parte que 
lhe deu causa. 

(   ) Quando a lei prescrever determinada 
forma, o juiz considerará válido o ato se, 
realizado de outro modo, lhe alcançar a 
finalidade. 

(   ) 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. 

(   ) Mesmo se puder decidir o mérito a 
favor da parte a quem aproveite a decretação 
da nulidade, o juiz, ainda assim, a 
pronunciará e mandará repetir o ato ou 
suprir-lhe a falta. 

 

(A) F –  F –  F – V. 

(B) V –  V –  V –  F. 

(C) V –  F –  V –  F. 

(D) V –  V –  F –  F. 

(E) F –  V –  V –  F. 
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Sobre o recurso de embargos de declaração, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

 

(A) Considera-se omissa a decisão que deixe de 
se manifestar sobre tese firmada em 
julgamento de casos repetitivos ou em 
incidente de assunção de competência 
aplicável ao caso sob julgamento.  

(B) Os embargos serão opostos, no prazo de 5 
(cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 
indicação do erro, obscuridade, contradição 
ou omissão, e não se sujeitam a preparo. 

(C) Caso o acolhimento dos embargos de 
declaração implique modificação da decisão 
embargada, o embargado que já tiver 
interposto outro recurso contra a decisão 
originária tem o direito de complementar ou 
alterar suas razões, nos exatos limites da 
modificação, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contado da intimação da decisão dos 
embargos de declaração. 

(D) O juiz intimará o embargado para, querendo, 
manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, 
sobre os embargos opostos, caso seu 
eventual acolhimento implique a modificação 
da decisão embargada. 

(E) Os embargos de declaração não possuem 
efeito suspensivo e interrompem o prazo 
para a interposição de recurso. 
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Sobre os Juizados Especiais da Fazenda 
Pública, assinale a alternativa correta.  

 

(A) A designação dos juízes das Turmas 
Recursais obedecerá aos critérios de 
conveniência e oportunidade.  

(B) O juiz não poderá, de ofício ou a 
requerimento das partes, deferir quaisquer 
providências cautelares e antecipatórias no 
curso do processo, em virtude da 
inexistência de meio hábil para impugnação 
do seu inteiro teor.  

(C) No foro onde estiver instalado Juizado 
Especial da Fazenda Pública, a sua 
competência é relativa. 

(D) Podem ser partes no Juizado Especial da 
Fazenda Pública, como réus, os Estados, o 
Distrito Federal, os Territórios e os 
Municípios, bem como autarquias, 
fundações e empresas públicas a eles 
vinculadas. 

(E) Tratando-se de obrigação de pagar quantia 
certa, após o trânsito em julgado da decisão, 
o pagamento será efetuado sempre por 
requisição de pequeno valor, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contado da 
entrega da requisição do juiz à autoridade 
citada para a causa, independentemente de 
precatório. 
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Sobre o rito dos recursos especial e 
extraordinário, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Cabe agravo interno contra decisão do 
presidente ou do vice-presidente do tribunal 
recorrido que inadmitir ou negar seguimento 
a recurso extraordinário ou recurso especial, 
salvo quando fundada na aplicação de 
entendimento firmado em regime de 
repercussão geral ou em julgamento de 
recursos repetitivos. 

(B) A súmula da decisão sobre a repercussão 
geral constará de ata, que será publicada no 
diário oficial e valerá como decisão 
interlocutória. 

(C) Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, 
entender que o recurso especial versa sobre 
questão constitucional, deverá conceder 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o 
recorrente demonstre a existência de 
repercussão geral e se manifeste sobre a 
questão constitucional. 

(D) Se o Supremo Tribunal Federal considerar 
como reflexa a ofensa à Constituição 
afirmada no recurso extraordinário, por 
pressupor a revisão da interpretação de lei 
federal ou de tratado, negará seguimento ao 
recurso e inadmitirá a repercussão geral nele 
suscitada. 

(E) O recurso que tiver a repercussão geral 
reconhecida deverá ser julgado no prazo de 
1 (um) ano e terá preferência sobre os 
demais feitos, ressalvados os que envolvam 
réu preso e os pedidos de habeas corpus. 
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Em relação à ordem econômica prevista na 
Constituição da República, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   ) São princípios da ordem econômica a 
propriedade privada e a defesa do 
consumidor. 

(   ) É vedada a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado, e só será 
permitida unicamente quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional. 

(   ) É assegurado a todos o livre exercício 
de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

(   ) As empresas públicas e as sociedades 
de economia mista poderão gozar de 
privilégios fiscais não extensivos às do setor 
privado. 

 

(A) V –  F –  V –  F. 

(B) V –  V –  F –  F. 

(C) V –  F –  F –  V. 

(D) V – V –  V –  F. 

(E) F –  F –  V –  F. 
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Sobre as características e a natureza da 
companhia ou sociedade anônima, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 

(A) Pode ser objeto da companhia qualquer 
empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, 
à ordem pública e aos bons costumes. 

(B) A companhia é aberta ou fechada conforme 
os valores mobiliários de sua emissão 
estejam ou não admitidos à negociação no 
mercado de valores mobiliários. 

(C) O nome do fundador, acionista, ou pessoa, 
que por qualquer outro modo tenha 
concorrido para o êxito da empresa, não 
poderá figurar na denominação, que será 
acompanhada das expressões "companhia" 
ou "sociedade anônima", expressas por 
extenso ou abreviadamente, mas vedada a 
utilização da primeira ao final. 

(D) Consideram-se ações em circulação no 
mercado todas as ações do capital da 
companhia aberta menos as de propriedade 
do acionista controlador, de diretores, de 
conselheiros de administração e as em 
tesouraria. 

(E) A companhia pode ter por objeto participar 
de outras sociedades; ainda que não 
prevista no estatuto, a participação é 
facultada como meio de realizar o objeto 
social, ou para beneficiar-se de incentivos 
fiscais. 
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Pedro tem 35 anos, é servidor da Prefeitura 
do Município de Novo Hamburgo/RS e atua 
na poda de árvores e também em atividades 
administrativas. Em um dia de trabalho, 
enquanto realizava a poda de uma árvore, o 
equipamento de segurança cedeu e Pedro 
caiu de uma altura de três metros. A perícia 
concluiu que necessitaria de afastamento dos 
trabalhos em altura por noventa e cinco dias, 
mas estava apto a exercer as atividades 
administrativas. O acidente não gerou 
invalidez permanente. Considerando as 
informações apresentadas e o que dispõem a 
Lei Municipal nº 154/1992, a Lei Orgânica do 
Município e o Estatuto do Servidor, todos de 
Novo Hamburgo/RS, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Em razão da licença para tratamento de 
saúde, Pedro não terá direito a férias, se, no 
período aquisitivo, for afastado por mais de 
três meses contínuos. 

(B) Se a licença de tratamento de saúde fosse 
inferior a 10 (dez) dias, poderia ser 
dispensada a perícia oficial e o servidor 
continuaria recebendo sua remuneração 
normalmente. 

(C) A concessão da licença depende da 
verificação da condição de incapacidade, 
mediante perícia oficial, podendo o servidor 
solicitar acompanhamento de médico de sua 
confiança custeado pelo Município, desde 
que observado o teto legal de restituição dos 
honorários médicos. 

(D) No caso de Pedro, será devida a licença 
para tratamento de saúde, mesmo no caso 
de incapacidade apenas para o exercício de 
uma das atividades. 

(E) Enquanto não completar 60 (sessenta) anos 
de idade, o servidor público em gozo de 
licença para tratamento de saúde deverá 
submeter-se a exame médico periódico.  
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Considerando os recursos e o que dispõe a 
Consolidação das Leis do Trabalho, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 

(   )  Os incidentes do processo são 
resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, 
admitindo-se a apreciação do merecimento 
das decisões interlocutórias somente em 
recursos da decisão definitiva. 

(   )  Cabe recurso ordinário para a 
instância superior das decisões definitivas ou 
terminativas dos Tribunais Regionais, em 
processos de sua competência originária, no 
prazo de 8 (oito) dias nos dissídios 
individuais e de 10 (dez) dias nos dissídios 
coletivos. 

(   )  Os Tribunais Regionais, divididos em 
Turmas, poderão designar Turma para o 
julgamento dos recursos ordinários 
interpostos das sentenças prolatadas nas 
demandas sujeitas ao procedimento 
ordinário. 

(   )  Cabe Recurso de Revista para Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho das 
decisões proferidas em grau de recurso 
ordinário, em dissídio individual, pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho, quando 
proferidas com violação literal de disposição 
de lei federal ou afronta direta e literal à 
Constituição Federal.   

(   )  O recurso de revista, dotado de efeito 
apenas devolutivo, será interposto perante o 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 
que, por decisão fundamentada, poderá 
recebê-lo ou denegá-lo. 

 

(A) V – F – F – V – V. 

(B) F – F – V – V – F.  

(C) F – V – F – V – V.  

(D) V – F – V – V – F.  

(E) V – F – V – F – V. 
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A Lei Complementar nº 75/93 dispõe sobre a 
organização, as atribuições e o estatuto do 
Ministério Público da União. Considerando o 
disposto nesse texto legal, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Os membros do Ministério Público da União 
gozam da garantia de vitaliciedade, após um 
ano de efetivo exercício, não podendo 
perder o cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado. 

(B) É prerrogativa dos membros do Ministério 
Público da União o porte de arma, mediante 
autorização, e o uso de vestes talares. 

(C) O Colégio de Procuradores da República, 
presidido pelo Procurador-Geral da 
República, é integrado por todos os 
membros da carreira em atividade no 
Ministério Público Federal. 

(D) A exoneração, de ofício, do Procurador-
Geral da República, por iniciativa do 
Presidente da República, deverá ser 
precedida de autorização da maioria 
absoluta do Senado Federal, em votação 
aberta. 

(E) As funções do Ministério Público Federal 
junto aos Tribunais Superiores da União, 
perante os quais lhe compete atuar, serão 
exercidas pelos Subprocurador-Geral da 
República, Procurador Regional da 
República e Procurador da República. 
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O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS — é regido pela Lei nº 8.036/1990. Com 
base nessa lei, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente situação em que a 
conta vinculada do trabalhador no FGTS 
poderá ser movimentada. 

 

(A) Na despedida sem justa causa, exceto a 
indireta, de culpa recíproca e de força maior. 

(B) Quando houver pagamento de parte das 
prestações decorrentes de financiamento 
habitacional concedido no âmbito do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 
desde que o mutuário conte com o mínimo 
de 2 (dois) anos de trabalho sob o regime do 
FGTS, na mesma empresa ou em empresas 
diferentes. 

(C) Havendo liquidação ou amortização 
extraordinária do saldo devedor de 
financiamento imobiliário, observadas as 
condições estabelecidas pelo Conselho 
Curador, dentre elas a de que o 
financiamento seja concedido no âmbito do 
SFH e haja interstício mínimo de 1 (um) ano 
para cada movimentação. 

(D) Quando o trabalhador permanecer dois anos 
ininterruptos fora do regime do FGTS. 

(E) Quando ocorrer suspensão total do trabalho 
avulso por período igual ou superior a 90 
(noventa) dias, comprovada por declaração 
do sindicato representativo da categoria 
profissional. 
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Considerando o que dispõe a Consolidação 
das Leis do Trabalho acerca do contrato 
individual do trabalho, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Para fins de contratação, o empregador não 
exigirá do candidato a emprego 
comprovação de experiência prévia por 
tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo 
tipo de atividade.   

(B) Considera-se por prazo indeterminado todo 
contrato que suceder, dentro de 3 (três) 
meses, a outro contrato por prazo 
determinado, salvo se a expiração deste 
dependeu da execução de serviços 
especializados ou da realização de certos 
acontecimentos. 

(C) O contrato de experiência não poderá 
exceder 90 (noventa) dias.     

(D) Na falta de acordo ou prova sobre condição 
essencial ao contrato verbal, esta se 
presume existente, como se a tivessem 
estatuído os interessados na conformidade 
dos preceitos jurídicos adequados à sua 
legitimidade. 

(E) O contrato individual de trabalho poderá ser 
acordado tácita ou expressamente, 
verbalmente ou por escrito, por prazo 
determinado ou indeterminado, ou para 
prestação de trabalho intermitente. 
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Instruções para prova Discursiva 

1 

 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) Questão de Conhecimentos Específicos, 
conforme Anexo II – dos Conteúdos Programáticos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão.  

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar as questões na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, 
outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar a 
resposta de cada questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado, para efeito de avaliação, 
qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 
máxima permitida para elaboração 

 

A Prova Discursiva deve ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação 
de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a 
realização das provas. 
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Discursiva 

1 

De acordo com a Súmula Vinculante nº 24 do STF “Não se tipifica crime material contra a ordem 
tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do 
tributo”. Sobre essa temática, responda se o ordenamento jurídico brasileiro criminaliza o 
inadimplemento tributário. Para fins de aplicação do enunciado, responda, também, o que é 
“lançamento” e por que ele deve ser definitivo; e se o pagamento integral do débito fiscal 
extingue a punibilidade de crime contra a ordem tributária a qualquer tempo. 

Justifique sua resposta. 
 
1 
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