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CADERNO DE PROVA TIPO 01 

CONCURSO PÚBLICO 

CARMO DO PARANAÍBA/MG 

 

Advogado 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno contém 40 questões, distribuídas entre as seguintes áreas de conhecimento: 10 questões de Português; 
08 questões de Conhecimentos Gerais; 06 questões de Legislação; 16 questões de Conhecimentos Específicos. 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes 
à sua prova; as demais ficam em branco. 

• ATENÇÃO, MUITO IMPORTANTE! No campo indicado no seu cartão de respostas, FAÇA A MARCAÇÃO DO NÚMERO 
CORRESPONDENTE AO SEU TIPO DE CADERNO DE PROVA, CONFORME CONSTA NO CANTO SUPERIOR DIREITO DESTA 
CAPA.  

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de questões após 1 hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, 
para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma ortográfica 
atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao 
botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-
a apenas uma vez. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova!        Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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PORTUGUÊS 

 
Um ponto muito importante que diferencia 

homens e mulheres nas estruturas machistas diz 
respeito à tolerância aos erros cometidos por um e por 
outro. Esse fenômeno se refere ao tipo de reação que 
ocorrerá diante de um erro, seja ele grande ou 
pequeno. Estamos chamando de erro comportamentos 
que são considerados negativos em nossa sociedade, 
todavia, nem sempre consistem em erros 
propriamente ditos, muitas vezes, trata-se apenas de 
não seguir certos estereótipos sociais.  

Nas estruturas machistas, o que se observa é 
que, quando erros são cometidos por homens, _____ 
maior tendência à relativização, perdão e leniência do 
que quando são cometidos por mulheres. Um primeiro 
exemplo é o uso abusivo de álcool. Se um homem 
ingere álcool em excesso e, nessa condição, age de 
forma violenta (quadro, infelizmente, corriqueiro), é 
comum que as pessoas ao redor minimizem sua 
responsabilidade e atribuam a culpa ao álcool. Se uma 
mulher, por exemplo, faz o mesmo consumo abusivo 
de álcool e sofre uma violência sexual nessas 
condições, os discursos, em geral, serão de que a culpa 
pela violência sofrida é dela por ter bebido demais. 
Observamos o mesmo tipo de fenômeno quando 
ocorre uma traição. De forma geral, toda traição é 
socialmente reprovada, tanto de homens quanto de 
mulheres. Alguns tipos de reação, no entanto, só se 
observam quando quem traiu foi uma mulher: 
exposição pública (divulgação de fotos e imagens no 
intuito de difamar a mulher), linchamento moral (ser 
injuriada pela comunidade, excluída de grupos sociais), 
espancamento e, por vezes, feminicídio. Isso só ocorre 
___________ há todo o viés machista da comunidade 
que escrutina a mulher e não só dá respaldo como 
reverbera e relativiza reações violentas.  

O mesmo fenômeno se observa em papéis 
tradicionalmente masculinos quando são 
desempenhados por mulheres. É comum ouvir 
mulheres que exercem profissões tipicamente 
masculinas dizerem que, em sua experiência laboral, 
observam que há uma lógica em que elas precisam o 
tempo inteiro provar o seu valor, demonstrar que são 
capazes. Para os homens que exercem o mesmo 
trabalho, no entanto, é como se houvesse uma 
assunção prévia de que eles são capazes. Ele só perde  

esse bônus caso venha a falhar. Essa é outra roupagem 
da tolerância ao erro: em uma escala de zero a dez, as 
mulheres terão que batalhar ponto a ponto para 
chegar até o dez. Os homens, por sua vez, já começam 
com dez e só virão a perder pontos caso cometam 
erros importantes. Um erro importante de uma 
mulher, nessa lógica, seria fatal para sua carreira, 
jamais lhe permitiria sair do três, por exemplo. 

(Fonte: TJDFT - adaptado.) 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) a | por que 
b) há | porque 
c) há | por quê 
d) a | porquê 
 

2) Considerando-se as informações contidas no texto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Nas estruturas machistas, os erros cometidos por 

homens tendem a ter leniência da sociedade. 
II. Algumas reações violentas só ocorrem quando 

mulheres cometem determinado erro. 
III. Homens não costumam perder totalmente sua 

credibilidade no trabalho, nem mesmo quando 
cometem erros graves. 

IV. Considerando uma escala de zero a dez no trabalho, 
os homens começam no topo da escala perdendo 
sua credibilidade apenas quando cometem erros 
graves. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente um item. 
b) Somente dois itens. 
c) Somente três itens. 
d) Todos os itens. 
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3) De acordo com as informações contidas no texto, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A sociedade com bases machistas não apenas 

relativiza, mas ampara reações violentas contra a 
mulher. 

b) A sociedade tem aceitado cada vez mais mulheres 
em cargos predominantemente masculinos. 

c) Mulheres que ingerem grandes quantidades de 
álcool precisam de tratamento especial. 

d) Os erros das mulheres devem ser relativizados pela 
sociedade. 

 

4) Considerando-se o sentido global do texto, assinalar 
a alternativa que substitui a palavra sublinhada abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Isso só ocorre porque há todo o viés machista da 
comunidade que escrutina a mulher e não só dá 
respaldo como reverbera e relativiza reações violentas. 
 
a) Omissão. 
b) Suporte.  
c) Desamparo.  
d) Abandono. 
 

5) O termo sublinhado no trecho “[...] que são 
considerados negativos em nossa sociedade, todavia, 
nem sempre consistem em erros propriamente ditos, 
[...]” poderia ser substituído, sem alteração no sentido 
da frase, por: 
 
a) Ainda que. 
b) Dessa forma. 
c) Entretanto. 
d) Outrossim. 
 

6) O verbo sublinhado no trecho “Um erro importante 
de uma mulher, nessa lógica, seria fatal para sua 
carreira, jamais lhe permitiria sair do três, por 
exemplo.” está conjugado no: 
 
a) Futuro do presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Pretérito mais-que-perfeito. 
d) Futuro do pretérito. 
 

7) Considerando-se a concordância nominal, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
As certidões estão __________ no e-mail. Por favor, 
responda-nos enviando o documento com sua rubrica 
em todas as folhas __________. 
 
a) inclusa | anexas 
b) inclusas | anexa 
c) inclusas | anexas 
d) inclusa | anexa 
 

8) Considerando-se a classificação de palavras 
homônimas e parônimas, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) As palavras “Arriar” e “Arrear” têm o mesmo 

sentido de “pôr arreios”. 
(_) As palavras “Aferir” e “Auferir” têm significados 

distintos. 
(_) As palavras “Sexta” e “Cesta” são homônimas.  
 
a) E - C - C. 
b) C - E - E. 
c) C - C - E. 
d) E - E - E. 
 

9) Em relação à colocação pronominal, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Não deve-se responder desta maneira. 
b) Não colocar-se-ia o carimbo naquele tipo de 

documento. 
c) Nunca deve-se assinar um documento sem lê-lo 

antes. 
d) Não me atreveria a dizer outra coisa. 
 

10) Na frase “Ana gosta de passear.”, a expressão 
sublinhada exerce função de: 
 
a) Objeto indireto. 
b) Sujeito. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Complemento nominal. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11) Na lista dos problemas mais complexos em relação 
à conservação do meio ambiente, a produção de lixo 
certamente está entre os itens mais alarmantes. Por 
ano, são geradas dezenas de milhões de toneladas de 
resíduos sólidos no país. Segundo estudos recentes, o 
principal material poluente, que vem sendo uma 
ameaça crescente em todos os ecossistemas, 
representando a maior parte dos resíduos que chegam 
aos oceanos, é o: 
 
a) Papel. 
b) Plástico. 
c) Carvão. 
d) Plâncton. 
 

12) Os pais ou responsáveis têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino. Profissionais da educação, famílias e sociedade 
em geral devem denunciar situações de abandono 
escolar. No Brasil, a educação básica é considerada 
obrigatória para crianças e adolescentes com idade de: 
 
a) Dois a quinze anos. 
b) Quatro a dezessete anos. 
c) Três a doze anos. 
d) Cinco a dezoito anos. 
 

13) É um fenômeno econômico que está relacionado à 
perda do poder de compra, que acontece pela 
depreciação do dinheiro ao longo do tempo, em 
decorrência do aumento generalizado e contínuo dos 
preços de produtos e serviços. A alternativa que 
melhor se relaciona ao trecho descrito é: 
 
a) Capitalismo. 
b) Deflação. 
c) Inflação. 
d) Recessão. 
 

14) O SSD (Solid State Drive) é um componente de 
hardware que vem sendo muito utilizado na atualidade 
em substituição ao(à): 
 
a) Placa de rede. 
b) Disco rígido. 
c) Placa de vídeo. 
d) Processador. 
 

15) No Windows 10, a barra horizontal que atravessa 
toda a base da área de trabalho e apresenta o botão 
Iniciar, os botões dos Programas (fixos e abertos) e a 
Área de Notificação (onde está o relógio), é 
denominada: 
 
a) Menu iniciar. 
b) Barra de tarefas. 
c) Barra de menus. 
d) Barra de ferramentas. 
 

16) O Word 2010 é o processador de textos mais 
conhecido e utilizado do mundo. Para sublinhar um 
texto que será escrito pelo usuário, qual das opções a 
seguir deve estar selecionada na guia “Página Inicial” 
do programa? 
 

a)  
 

  

b) 
 

  

c) 
 

  

d) 
 

 

17) A média salarial de 100 pessoas é igual a 
R$ 2.000,00. Se o salário de Carlos é incluído no 
cálculo, a média salarial fica igual a R$ 2.010,00. Então, 
o salário de Carlos é igual a: 
 
a) R$ 3.010,00 
b) R$ 2.010,00 
c) R$ 2.020,00 
d) R$ 3.020,20 
 

 

18) Considerar a sequência a seguir cujos termos são 
obtidos segundo determinado padrão: 1, 4, 9, 16, 25, 
... O 13° termo da sequência é igual a: 
 
a) 121 
b) 144 
c) 169 
d) 196 
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LEGISLAÇÃO 

 
19) Assinalar a alternativa que reproduz uma garantia 
constitucional que pertence ao rol de direitos e 
deveres individuais e coletivos constante no Artigo 5º 
da Constituição: 
 
a) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontra terão de ser comunicados em até vinte e 
quatro horas ao juiz competente e à família do preso 
ou à pessoa por ele indicada. 

b) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante, exceto no 
caso de guerra declarada. 

c) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, mediante prévia 
licença, de acordo com a lei. 

d) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer.  

 

20) De acordo com a Constituição Federal, o Estado 
não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 
Municípios localizados em Território Federal, EXCETO 
quando: 
 
I. Tiver sido aplicado o exigido da receita municipal na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas 
ações e serviços públicos de saúde. 

II. Não forem prestadas contas devidas, na forma da 
lei. 

III. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 
dois anos consecutivos, a dívida fundada. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Todos os itens. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

21) Considerando-se a Constituição Federal, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) Ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, os serviços, as compras e as alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes. 

(_) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários. 

(_) Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário 
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo. 

 
a) E - E - C. 
b) C - C - E. 
c) C - C - C. 
d) E - C - E. 
 

22) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, 
sobre as configurações da autonomia do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. Elaboração e promulgação de sua Lei Orgânica. 
II. Eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Senadores. 
III. Organização de seu governo e administração. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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23) De acordo com a Lei Municipal nº 1.065/1986 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Nunca será exigida fiança do funcionário que tenha 

bens, dinheiro ou valores públicos sob sua guarda ou 
responsabilidade. 

(_) A fiança poderá ser prestada em dinheiro; em 
títulos da dívida pública; em apólices de seguro e 
fidelidade funcional, emitidas por instituto oficial ou 
empresas autorizadas. 

(_) O funcionário responsável por alcance ou desvio de 
bens, dinheiro ou valores públicos ficará isento de 
responsabilidade administrativa e criminal, ainda 
que o valor da fiança cubra os prejuízos verificados. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

24) Considerando-se a Lei Municipal nº 1.065/1986 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
analisar a sentença abaixo: 
 
A posse verificar-se-á mediante a lavratura de um 
termo, que, assinado pela autoridade que a der e pelo 
funcionário, será arquivado no órgão de pessoal da 
respectiva repartição, sem a necessidade de realizar o 
registro (1ª parte). O funcionário prestará, no ato da 
posse, o compromisso de cumprir fielmente os deveres 
do cargo ou função (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
25) Em relação aos crimes previstos na Lei nº 
8.137/1990, analise os itens abaixo: 
 
I. Os crimes previstos nesta lei, quando cometidos em 

quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que 
através de confissão espontânea revelar à 
autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa 
terá a sua pena reduzida de um a dois terços. 

II. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal 
privada. 

III. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de 
pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos 
nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na 
medida de sua culpabilidade. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

26) De acordo com o Código Tributário Nacional, 
tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que: 
 
a) Não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 

e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

b) Constitua ou não sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. 

c) Constitua ou não sanção de ato ilícito, instituída em 
ato administrativo e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

d) Não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
mediante decreto e cobrada por atividade 
administrativa desvinculada. 

 



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 

 

27) Conforme entendimento do STF, não se exige lei 
formal proibindo a prática do nepotismo, uma vez que 
tal vedação ocorre diretamente dos princípios contidos 
no Artigo 37 da Constituição Federal. Nesse sentido, de 
acordo com as alterações realizadas na Lei de 
Improbidade Administrativa, analisar os itens abaixo: 
 
I. O nepotismo passou a constar expressamente entre 

os atos de improbidade administrativa. 
II. Não se configurará improbidade a mera nomeação 

ou indicação política por parte dos detentores de 
mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de 
dolo com finalidade ilícita por parte dos agentes. 

III. Constitui ato de improbidade administrativa que 
causa prejuízo ao erário a nomeação de parentes 
para ocupar cargos em comissão. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

28) Sobre as hipóteses de inexigibilidade de licitação 
previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

II. Para a contratação de serviços técnicos referidos na 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, exceto para 
serviços de publicidade e divulgação. 

III. Para a aquisição ou restauração de obras de arte e 
objetos históricos, de autenticidade certificada, 
desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade. 

IV. Na contratação de fornecimento ou suprimento de 
energia elétrica e gás natural com concessionário, 
permissionário ou autorizado, segundo as normas da 
legislação específica. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
 

29) Sobre a Organização do Estado, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Quando se observar uma maior concentração de 

competências no ente central, estaremos diante do 
modelo centrípeto (ou centralizador); por outro 
lado, quando se observar uma maior distribuição de 
atribuições para os Estados-Membros, teremos um 
modelo centrífugo (ou descentralizador). 

II. No federalismo por agregação, os Estados 
independentes ou soberanos resolvem abrir mão de 
parcela de sua soberania para agregar-se entre si e 
formar um novo Estado, agora Federativo, passando 
a ser, entre si, soberanos. 

III. Por sua vez, no federalismo por desagregação 
(segregação), a Federação surge a partir de 
determinado Estado unitário que resolve 
descentralizar-se, em obediência a imperativos 
políticos (salvaguarda das liberdades) e de eficiência. 

IV. No Brasil, é reconhecida a existência de 3 ordens, 
quais sejam: a da União (ordem central), a dos 
Estados (ordens regionais) e a dos Municípios 
(ordens locais). Por sua vez, o poder de auto-
organização dos Municípios deverá observar dois 
graus, quais sejam: a Constituição Federal e a 
Constituição do respectivo Estado. Assim, a 
Constituição de 1988 consagra um federalismo de 
segundo grau. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
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30) De acordo com a Consolidação das Leis 
Trabalhistas, analisar a sentença abaixo: 
 
Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 
cada uma delas, personalidade jurídica própria, 
estiverem sob a direção, controle ou administração de 
outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma 
sua autonomia, integrem grupo econômico, serão 
responsáveis solidariamente pelas obrigações 
decorrentes da relação de emprego (1ª parte). 
Equiparam-se a empregados, para os efeitos reflexos 
da relação de emprego, os profissionais liberais, as 
instituições de beneficência, as associações recreativas 
ou outras instituições sem fins lucrativos (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

31) De acordo com DI PIETRO, sobre a 
Responsabilidade Civil do Estado, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Sendo a existência do nexo de causalidade o 

fundamento da responsabilidade civil do Estado, 
esta deixará de existir ou incidirá de forma atenuada 
quando o serviço público não for a causa do dano ou 
quando estiver aliado a outras circunstâncias. 

II. São apontadas como causas excludentes da 
responsabilidade a força maior, a culpa da vítima, a 
culpa de terceiros e a culpa concorrente da vítima. 

III. Mesmo ocorrendo motivo de força maior, a 
responsabilidade do Estado poderá ocorrer se, 
aliada à força maior, ocorrer omissão do Poder 
Público na realização de um serviço. 

IV. Entende-se que a responsabilidade não é objetiva 
quando decorrente do mau funcionamento do 
serviço público; a omissão na prestação do serviço 
tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço 
público (faute du service); é a culpa anônima, não 
individualizada; o dano não decorreu de atuação de 
agente público, mas de omissão do Poder Público.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e IV.  
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

32) De acordo com LENZA, no que se refere ao 
Controle de Constitucionalidade, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
I. Em regra, não se pode admitir nem o fenômeno da 

constitucionalidade superveniente nem o da 
inconstitucionalidade superveniente. 

II. A regra da impossibilidade de inconstitucionalidade 
superveniente apresenta duas exceções: mutação 
constitucional; mudança no substrato fático da 
norma. 

III. As mutações constitucionais exteriorizam o caráter 
dinâmico e de prospecção das normas jurídicas, por 
meio de processos formais. 

IV. Na mudança no substrato fático da norma, não se 
tem uma alteração no parâmetro da Constituição, 
mas nos novos aspectos de fato que surgem e que 
não eram claros no momento da primeira 
interpretação. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens III e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Todos os itens. 
 

33) Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, 
sobre processo judiciário do trabalho, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Poderá ser declarada ex officio a nulidade fundada 

em incompetência de foro.  
(_) Decidida a exceção de incompetência territorial, o 

processo retomará seu curso, com a designação de 
audiência, a apresentação de defesa e a instrução 
processual perante o juízo competente. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
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34) Considerando as inovações introduzidas pela Lei 
nº 13.655/2018, na Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, de acordo com GONÇALVES, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O operador do direito deve agir com 

responsabilidade, considerando que o interesse 
público deve sobrepor aos demais, devendo indicar, 
de modo expresso e objetivo, as consequências 
jurídicas e administrativas. 

b) Um dos objetivos da inovação é dar segurança 
necessária para que o agente público possa 
desempenhar suas funções, uma vez que só 
responderá pessoalmente por suas decisões ou 
opiniões em caso de erro grosseiro. 

c) Não dispõe sobre consulta pública prévia à edição de 
atos normativos por autoridade administrativa. 

d) Fixa a possibilidade do gestor decidir impondo 
compensações à administração, em casos de erros 
formais e infrações graves que possam ser 
reparados, quando se detecta que o administrado 
recebeu benefícios indevidos ou causou prejuízos à 
administração, não abrangendo a esfera judicial.  

 

35) Em face da suspensão do processo no Juizado 
Especial Criminal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 

beneficiário vier a ter uma conduta antissocial. 
b) A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier 

a ser processado, no curso do prazo, por 
contravenção, ou descumprir qualquer outra 
condição imposta. 

c) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 
beneficiário se envolver em briga. 

d) A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o 
beneficiário for pego dirigindo embriagado. 

 

36) Em relação ao procedimento de restauração de 
autos, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Questões como prescrição e decadência podem ser 

apreciadas durante o processamento da restauração 
de autos. 

b) O procedimento de restauração de autos não é 
cabível no caso de desaparecimento dos autos 
eletrônicos. 

c) Extraviados os autos no tribunal, a este competirá a 
restauração dos atos ali praticados, bem como 
aqueles praticados no juízo de origem. 

d) Quando o desaparecimento dos autos tiver ocorrido 
depois da produção das provas em audiência do 
processo principal, o juiz mandará repeti-las no bojo 
da restauração. 

 

37) Considerando-se a Lei nº 6.938/1981 - Política 
Nacional do Meio Ambiente, sobre a Taxa de Controle 
e Fiscalização Ambiental (TCFA), analisar a sentença 
abaixo: 
 
O fato gerador é o exercício regular do poder de polícia 
conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para 
controle e fiscalização das atividades potencialmente 
poluidoras e utilizadoras de recursos naturais 
(1ª parte). São isentas do pagamento da TCFA as 
entidades públicas federais, distritais, estaduais e 
municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que 
praticam agricultura de subsistência e as populações 
tradicionais (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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38) Segundo a Lei Municipal nº 1.862/2006 - Código 
Tributário Municipal, sobre a obrigação tributária 
principal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Divide-se em duas as modalidades acessória e 

secundária.  
b) Surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 

objetivo o pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito 
dela decorrente. 

c) Decorre da legislação tributária e tem por objetivo 
as prestações positivas ou negativas nela previstas 
no interesse do lançamento, da cobrança, 
fiscalização e da arrecadação dos tributos. 

d) Pelo simples fato de sua inobservância, converte-se 
em obrigação acessória relativamente à penalidade 
pecuniária. 

 

39) Em relação à segurança do trabalho, a Lei nº 
8.213/1991 menciona sobre os acidentes do trabalho. 
Sobre esse assunto, equiparam-se, entre outros, ao 
acidente de trabalho, o acidente: 
 
I. Ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a 

causa única, haja contribuído diretamente para a 
morte do segurado, para redução ou perda da sua 
capacidade para o trabalho ou produzido lesão que 
exija atenção médica para a sua recuperação. 

II. Sofrido pelo segurado no local e no horário do 
trabalho, em consequência de ato de agressão, 
sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho. 

III. Sofrido pelo segurado ainda que fora do local e 
horário de trabalho, no percurso da residência para 
o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer 
que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de 
propriedade do segurado. 

  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

40) Segundo a Lei Municipal nº 1.835/2006 - 
Reestruturação da Autarquia Municipal, denominada 
IPSEM, no que se refere à aposentadoria compulsória, 
analisar os itens abaixo:  
 
I. O segurado será automaticamente aposentado aos 

70 anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, calculados na forma 
estabelecida, não podendo ser inferior ao salário 
mínimo. 

II. A concessão de aposentadoria compulsória será 
precedida de exame médico-pericial a cargo do 
segurado. 

III. A aposentadoria será declarada por ato da 
autoridade competente, com vigência a partir do dia 
imediato àquele em que o servidor atingir a idade-
limite de permanência no serviço. 

 
Estão CORRETOS:  
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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