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Instruções

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

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

Para fazer a prova você usará:

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

Verifique, no caderno de prova, se:

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

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

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

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

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

 � Não destaque folhas da prova.

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

12 de março

14 às 19h

80 questões

5h de duração*



.
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Direito Administrativo 10 questões

1. Analise as afirmativas abaixo a respeito do pro-
cesso administrativo.

1. O requerimento inicial do interessado deve 
ser formulado sempre por escrito, não se 
admitindo a solicitação oral.

2. São princípios explícitos do processo admi-
nistrativo, dentre outros, a legalidade, a finali-
dade, a motivação e a razoabilidade.

3. O processo administrativo inicia-se a pedido 
do interessado, sendo vedado o impulso ini-
cial de ofício.

4. Nos processos administrativos será observada 
a proibição de cobrança de despesas proces-
suais, ressalvadas as previstas em lei.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

2. Assinale a alternativa correta sobre o Tribunal de 
Contas da União.

a. SQUARE O Tribunal de Contas da União, com sede no 
Distrito Federal, é integrado por sete Ministros.

b. Check-square O Tribunal de Contas da União encaminhará ao 
Congresso Nacional, trimestral e anualmente, 
relatório de suas atividades.

c. SQUARE Compete à Câmara dos Deputados aprovar a 
escolha de Ministros do Tribunal de Contas da 
União indicados pelo Presidente da República.

d. SQUARE Os Ministros do Tribunal de Contas da União 
serão nomeados dentre brasileiros com mais de 
30 e menos de 70 anos de idade.

e. SQUARE O controle interno da administração pública 
federal, a cargo do Congresso Nacional, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União.

3. Analise as afirmativas abaixo com base na Nova 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 
nº 14.133/2021).

1. O edital de licitação poderá, conforme disposto 
em regulamento, exigir que percentual mínimo 
da mão de obra responsável pela execução 
do objeto da contratação seja constituído por 
mulheres vítimas de violência doméstica.

2. Nas contratações públicas poderão ser utili-
zados os meios alternativos de prevenção e 
resolução de controvérsias, notadamente a 
conciliação, a mediação, o comitê de resolu-
ção de disputas e a arbitragem.

3. As regras de licitação e contratação pública 
aplicam-se à realização de compras, exceto 
por encomenda.

4. Considera-se projeto básico o conjunto de 
elementos necessários e suficientes à execu-
ção completa da obra, com o detalhamento 
das soluções previstas no projeto executivo, 
a identificação de serviços, de materiais e de 
equipamentos a serem incorporados à obra, 
bem como suas especificações técnicas, de 
acordo com as normas técnicas pertinentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

4. Quando a administração pública, limitando direitos 
de natureza privada, regula a prática de condutas em 
razão de interesses públicos concernentes ao exercício 
de atividades econômicas dependentes de concessão 
do Poder Público, manifesta-se o chamado poder:

a. SQUARE disciplinar.
b. SQUARE regulamentar.
c. SQUARE discricionário.
d. SQUARE normativo.
e. Check-square de polícia.
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5. Analise as afirmativas abaixo sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços públi-
cos, conforme disposto na Lei nº 8.987, de 1995.

1. Os contratos poderão prever mecanismos 
de revisão das tarifas do serviço público 
concedido, a fim de manter-se o equilíbrio 
econômico-financeiro.

2. A concessão somente se extingue por encam-
pação, rescisão ou anulação.

3. Incumbe ao poder concedente manter em dia 
o inventário e o registro dos bens vinculados 
à concessão

4. Admite-se a subconcessão, cuja outorga será 
sempre precedida de concorrência, nos ter-
mos estabelecidos no contrato de concessão, 
desde que expressamente autorizada pelo 
poder concedente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

6. Assinale a alternativa correta com base na lei que 
regula o acesso à informação (Lei nº 12.527/2011).

a. SQUARE O prazo máximo de restrição de acesso à infor-
mação classificada como “secreta” é de 25 anos.

b. SQUARE O acesso à informação não compreende o 
direito de obter informação primária, íntegra, 
autêntica e atualizada.

c. SQUARE Entende-se por autenticidade a qualidade da 
informação não modificada, inclusive quanto à 
origem, trânsito e destino.

d. SQUARE A classificação do sigilo de informações no 
âmbito da administração pública federal, no 
grau de reservado, é de competência exclusiva 
dos Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica.

e. Check-square Relativamente ao pedido de acesso, são veda-
das quaisquer exigências relativas aos motivos 
determinantes da solicitação de informações 
de interesse público.

7. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispõe sobre desapro-
priações por utilidade pública.

a. SQUARE Não se considera caso de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, a salubridade pública.

b. SQUARE Extingue-se no prazo de dez anos o direito de 
propor ação que vise a indenização por restri-
ções decorrentes de atos do Poder Público.

c. Check-square É vedado ao Poder Judiciário, no processo de 
desapropriação, decidir se se verificam ou não 
os casos de utilidade pública.

d. SQUARE É textualmente vedado que lei ou contrato 
autorizem as entidades públicas a promover 
desapropriação.

e. SQUARE Os bens do domínio dos Estados, dos Municí-
pios e do Distrito Federal poderão ser desapro-
priados pela União, independentemente de 
autorização legislativa.

8. Assinale a alternativa correta a respeito do Esta-
tuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de 
Economia Mista e de suas subsidiárias, previsto na Lei 
nº 13.303/2016.

a. SQUARE A empresa pública poderá lançar debêntures 
ou outros títulos ou valores mobiliários, conver-
síveis em ações.

b. SQUARE Poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras, que 
não excederá a 20% do valor do contrato.

c. SQUARE Prescreve em 5 anos, contados da data da 
prática do ato abusivo, a ação de reparação a 
ser proposta pela sociedade contra o acionista 
controlador.

d. SQUARE É dispensável a realização de licitação por 
empresas públicas e sociedades de economia 
mista para aquisição de obras e de serviços em 
geral, não contemplados os serviços de enge-
nharia, de valor até R$ 100.000,00.

e. Check-square O conselheiro independente do Conselho de 
Administração caracteriza-se por não ter qual-
quer vínculo com a empresa pública ou a socie-
dade de economia mista, exceto participação 
de capital.
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Direito Ambiental e Urbanístico 10 questões

11. A Lei que estabelece normas de ordem pública 
e interesse social que regulam o uso da propriedade 
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental, é denominada:

a. SQUARE Estatuto da Terra.
b. Check-square Estatuto da Cidade.
c. SQUARE Lei Urbana Nacional.
d. SQUARE Lei de Política Ambiental.
e. SQUARE Lei do Parcelamento Territorial.

12. A ordenação e o controle do uso do solo, de 
forma a evitar a poluição e a degradação ambiental, 
são considerados pela Lei nº 10.257/2001 como:

a. SQUARE Direitos coletivos.
b. SQUARE Pressupostos legais.
c. SQUARE Premissas ambientais.
d. SQUARE Garantias fundamentais.
e. Check-square Diretrizes gerais da política urbana.

13. O estudo executado de forma a contemplar os 
efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 
atividade quanto à qualidade de vida da população 
residente na área e suas proximidades é denominado, 
pela Lei nº 10.257/2001:

a. SQUARE Estudo da área adensada (EAA).
b. SQUARE Estudo de impacto ambiental (EA).
c. SQUARE Estudo prévio de impacto ambiental (EPIA).
d. Check-square Estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).
e. SQUARE Estudo de adensamento populacional (EAP).

14. Conforme a Constituição Federal de 1988, o ins-
trumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana é:

a. SQUARE O Decreto de Edificação Estadual.
b. SQUARE A Lei dos Títulos de Domínio e Concessão.
c. Check-square O plano diretor, aprovado pela Câmara 

Municipal.
d. SQUARE A Lei Geral de Desapropriação, aprovada pelo 

Poder Executivo.
e. SQUARE A Lei de Propriedade Urbana, sancionada pelo 

Poder Judiciário.

9. Analise as afirmativas abaixo acerca dos atos 
administrativos.

1. O ato administrativo praticado com desvio de 
poder é considerado um ato nulo.

2. O Poder Judiciário pode anular atos adminis-
trativos praticados por agente públicos com 
base na conveniência e oportunidade.

3. A imperatividade é o atributo do ato adminis-
trativo que impõe a sua observância a tercei-
ros, independentemente de sua concordância.

4. Os atos administrativos deverão ser motiva-
dos, com indicação dos fatos e fundamentos 
jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem 
direitos ou interesses.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

10. Assinale a alternativa correta com fundamento 
na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 
nº 13.709/2018).

a. SQUARE O encarregado deverá indicar controlador para 
o tratamento de dados pessoais.

b. SQUARE A Lei de Proteção também se aplica ao trata-
mento de dados pessoais realizado para fins 
exclusivamente jornalístico e artísticos.

c. SQUARE Considera-se dado pessoal sensível a informa-
ção relacionada à pessoa natural identificada 
ou identificável.

d. SQUARE A disciplina da proteção de dados pessoais 
tem como fundamentos, dentre outros, a auto-
determinação informativa e a exposição da 
privacidade.

e. Check-square A transferência internacional de dados pes-
soais é permitida quando resultar em com-
promisso assumido em acordo de cooperação 
internacional.
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15. As florestas existentes no território nacional e as 
demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de 
utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os 
direitos de propriedade com as limitações que a legis-
lação em geral e especialmente esta Lei estabelece.

Este texto refere-se à Lei:

a. SQUARE de Políticas Urbanas.
b. SQUARE de Políticas Ambientais.
c. SQUARE do Desenvolvimento Sustentável Rural.
d. SQUARE do Sistema Nacional do Meio Ambiente.
e. Check-square que instituiu o Código Florestal brasileiro em 

2012.

16. Em conformidade com o que dispõe a Constitui-
ção Federal de 1988, promover a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino, e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente, é 
incumbência:

a. Check-square Do Poder Público.
b. SQUARE Do setor produtivo.
c. SQUARE Da iniciativa privada.
d. SQUARE Das entidades civis, exclusivamente.
e. SQUARE Das organizações não governamentais.

17. A imposição, ao poluidor e ao predador, da obri-
gação de recuperar e/ou indenizar os danos causados 
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recur-
sos ambientais com fins econômicos, prevista na Lei 
nº 6.938/1981, é:

a. SQUARE Uma meta fiscal.
b. SQUARE Uma definição técnica.
c. SQUARE Um direito fundamental coletivo.
d. SQUARE Uma das diretrizes nacionais ambientais.
e. Check-square Um dos objetivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente.

18. De acordo com a Resolução CONAMA nº 
237/1997, a licença que autoriza a operação da ati-
vidade ou empreendimento após a verificação do 
efetivo cumprimento do que consta nas licenças ante-
riores, com as medidas de controle ambiental e condi-
cionantes determinadas para a operação, é a:

a. SQUARE Licença Prévia (LP).
b. SQUARE Licença de Instalação (LI).
c. Check-square Licença de Operação (LO).
d. SQUARE Licença de Funcionamento (LF).
e. SQUARE Licença de Instalação Definitiva (LID).

19. Assinale a alternativa correta nos termos da Lei 
nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente.

a. SQUARE A responsabilização de um coautor exime o 
copartícipe da responsabilidade sobre o fato.

b. SQUARE A responsabilização das pessoas jurídicas 
automaticamente exclui a das pessoas físicas e 
coautoras do mesmo fato.

c. SQUARE A responsabilidade da pessoa jurídica 
isenta os copartícipes do mesmo fato da 
responsabilização.

d. Check-square A responsabilidade das pessoas jurídicas não 
exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras 
ou partícipes do mesmo fato.

e. SQUARE A responsabilização da pessoa física exclui 
totalmente a da pessoa jurídica e dos partícipes 
do fato.

20. De acordo com a Lei nº 13.465/2017, o assen-
tamento urbano, com uso e características urbanas, 
constituído por unidades imobiliárias de área inferior 
à fração mínima de parcelamento, prevista na Lei 
nº 5.868/1972, independentemente da propriedade 
do solo, ainda que situado em área qualificada ou 
inscrita como rural, é considerado:

a. Check-square Núcleo urbano.
b. SQUARE Núcleo urbano informal.
c. SQUARE Núcleo informal consolidado.
d. SQUARE Núcleo urbano informal consolidado.
e. SQUARE Demarcação.

Direito Civil 8 questões

21. Considerando o disposto na legislação civil, assinale 
a alternativa correta sobre o Direito das Obrigações.

a. SQUARE Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao 
credor, se outra coisa não se estipulou.

b. SQUARE A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo 
gênero, pela quantidade e pela qualidade.

c. SQUARE A solidariedade não se presume nem decorre 
da vontade das partes, resultando sempre de 
previsão em lei.

d. Check-square Existindo dois ou mais devedores, e sendo a 
prestação indivisível, cada um será obrigado 
pela integralidade da dívida.

e. SQUARE Quando a coisa certa se perder por culpa do 
devedor, responderá este pelo equivalente, não 
se obrigando a perdas e danos.
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22. Conforme previsão na legislação civil brasileira 
vigente, assinale a alternativa correta a respeito das 
Pessoas Naturais e Jurídicas.

a. SQUARE São incapazes, relativamente a certos atos 
ou à maneira de os exercer, os pródigos e os 
indígenas.

b. SQUARE Será registrada em registro público a interdição 
por incapacidade absoluta, sendo dispensada 
em caso de incapacidade relativa.

c. SQUARE São pessoas jurídicas de direito privado as asso-
ciações, as fundações e as empresas individuais 
de responsabilidade limitada.

d. SQUARE Quando a pessoa jurídica tiver administração 
coletiva, as decisões serão tomadas pelos votos 
de um terço dos presentes, salvo disposição 
diversa no ato constitutivo.

e. Check-square Considera-se confusão patrimonial a ausência 
de separação de fato entre os patrimônios, 
caracterizada, dentre outras hipóteses, pelo 
cumprimento repetitivo pela sociedade de 
obrigações do sócio ou do administrador ou 
vice-versa.

23. Assinale a alternativa correta com fundamento 
na Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro.

a. SQUARE As correções a texto de lei em vigor não se 
consideram lei nova.

b. SQUARE Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 
de acordo com a analogia, a equidade, os cos-
tumes e os princípios gerais de direito.

c. Check-square A lei nova, que estabeleça disposições gerais 
ou especiais a par das já existentes, não revoga 
nem modifica a lei anterior.

d. SQUARE É dever do magistrado conhecer a legislação 
estrangeira, sendo-lhe vedado exigir de quem a 
invoca prova do texto e da vigência.

e. SQUARE O direito brasileiro adota a repristinação como 
regra geral, preconizando que a lei revogada 
se restaura quando a lei revogadora tenha per-
dido a vigência.

24. A respeito do direito real de laje, assinale a 
alternativa correta com fundamento na legislação 
brasileira.

a. Check-square A ruína da construção-base não implica extin-
ção do direito real de laje se este tiver sido insti-
tuído sobre o subsolo.

b. SQUARE O direito real de laje contempla o espaço aéreo 
ou o subsolo de terrenos privados, não se apli-
cando a terrenos públicos.

c. SQUARE Os titulares da laje, unidade imobiliária autô-
noma constituída em matrícula própria, pode-
rão dela usar e gozar, mas não poderão dela 
dispor.

d. SQUARE Em caso de alienação de unidades sobrepostas, 
terão direito de preferência, em igualdade de 
condições com terceiros, os titulares da laje e 
da construção-base, nessa ordem.

e. SQUARE Se a construção-base for reconstruída no prazo 
de 10 anos não implica extinção do direito real 
de laje.

25. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos negó-
cios jurídicos e assinale a alternativa correta com base 
na legislação civil.

1. Quando ambas as partes procederem com 
dolo, nenhuma poderá alegá-lo para anu-
lar o negócio, embora possam reclamar 
indenização.

2. A manifestação de vontade pelo represen-
tante, mesmo fora dos limites de seus poderes, 
produz efeitos em relação ao representado.

3. A interpretação do negócio jurídico deve lhe 
atribuir o sentido que for mais benéfico à parte 
que não redigiu o dispositivo, se identificável.

4. As condições incompreensíveis ou contraditó-
rias invalidam os negócios jurídicos que lhes 
são subordinados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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26. Analise as afirmativas abaixo com fundamento na 
Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro.

1. Na interpretação de normas sobre gestão 
pública, são irrelevantes os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências 
das políticas públicas a seu cargo.

2. As autoridades públicas devem atuar para 
aumentar a segurança jurídica na aplicação 
das normas, inclusive por meio de súmulas 
administrativas, que terão caráter vinculante 
em relação ao órgão ou entidade a que se 
destinam, até ulterior revisão.

3. O agente público responderá pessoalmente 
por suas decisões ou opiniões técnicas em 
caso de dolo, negligência com grau médio ou 
erro grosseiro.

4. Nas esferas administrativa, controladora ou 
judicial, a revisão quanto à validade de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma adminis-
trativa cuja produção já se tenha completado 
levará em conta as orientações gerais da 
época, sendo vedada a invalidação de situa-
ções plenamente constituídas com base em 
mudança posterior de orientação geral.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

27. Com fundamento na legislação de regência, tem 
direito à concessão de uso especial para fins de mora-
dia, relativamente ao bem objeto da posse, aquele que:

Possuiu como seu, por     anos, ininterrupta-
mente e sem oposição, até      m2 de imóvel 
público situado em área com características e finali-
dade            , e que o utilize para sua  
moradia ou de sua família,           seja 
proprietário ou concessionário, a qualquer título, de 
outro imóvel urbano ou rural.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 3 • 350 • urbanas • ainda que
b. SQUARE 5 • 200 • urbanas ou rurais • ainda que
c. Check-square 5 • 250 • urbanas • desde que não
d. SQUARE 10 • 200 • urbanas ou rurais • ainda que
e. SQUARE 10 • 250 • urbanas ou rurais • desde que não

28. Analise as afirmativas abaixo sobre a posse e a 
propriedade, com fundamento na legislação civil.

1. A propriedade do solo não abrange os poten-
ciais de energia hidráulica.

2. O proprietário somente poderá ser privado 
da coisa em caso de desapropriação, seja por 
necessidade pública, por utilidade pública ou 
por interesse social.

3. A posse não se transmite aos herdeiros ou 
legatários do possuidor.

4. O possuidor tem direito a ser mantido na 
posse em caso de esbulho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

Direito Constitucional 10 questões

29. Analise as afirmativas abaixo sobre a disciplina 
constitucional do Poder judiciário.

1. Aos magistrados é vedado, sem exceção, dedi-
car-se à atividade político-partidária.

2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça jul-
gar as ações contra o Conselho Nacional de 
Justiça e contra o Conselho Nacional do Minis-
tério Público.

3. Apenas pelo voto de dois terços de seus 
membros ou de membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais declarar a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do Poder Público.

4. São irrecorríveis as decisões do Tribunal 
Superior Eleitoral, salvo quando contrariarem 
lei federal ou a Constituição.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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32. Com base nas disposições da Constituição Federal 
de 1988, assinale a alternativa correta sobre a Admi-
nistração pública.

a. SQUARE O servidor público estável perderá o cargo 
em virtude de sentença judicial submetida ao 
duplo grau de jurisdição.

b. Check-square A remuneração dos servidores públicos, quando 
organizados em carreira, poderá ser realizada 
por sistema de subsídio fixado em parcela única.

c. SQUARE A lei poderá estabelecer formas de contagem 
de tempo de contribuição fictício para fins de 
aposentadoria.

d. SQUARE É devida a incorporação, após cinco anos, das 
vantagens de caráter temporário ou vincula-
das ao exercício de função de confiança ou de 
cargo em comissão à remuneração do cargo 
efetivo.

e. SQUARE O servidor público da administração direta, 
quando investido em mandato de Prefeito, será 
afastado do cargo, sendo-lhe vedado optar 
pela remuneração de origem.

33. Analise as afirmativas abaixo a partir das dispo-
sições constitucionais acerca dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos.

1. É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, mediante 
licença, independentemente de censura.

2. É reconhecida a instituição do júri, com a 
organização que lhe der a lei, assegurada a 
competência para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a pessoa.

3. Constitui crime inafiançável e imprescri-
tível a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e 
o Estado Democrático.

4. A criação de associações e cooperativas 
independe de autorização ou previsão legal, 
sendo permitida a interferência do Estado em 
seu funcionamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

30. Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, analise as afirmativas abaixo sobre a Organiza-
ção Político-Administrativa do Estado.

1. São bens da União os recursos minerais, 
exceto os do subsolo.

2. No âmbito da competência legislativa concor-
rente, a incumbência da União limitar-se-á ao 
estabelecimento de normas gerais.

3. Os Territórios Federais integram a União, e sua 
criação, sua transformação em Estado ou sua 
reintegração ao Estado de origem serão regu-
ladas em lei ordinária.

4. Compete privativamente à União legislar 
sobre trânsito e transporte.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

31. A respeito da Organização dos Poderes da Repú-
blica, analise as afirmativas abaixo com fundamento 
na Constituição Federal de 1988.

1. O Congresso Nacional compõe-se de repre-
sentantes dos Estados e do Distrito Federal, 
eleitos segundo o princípio majoritário.

2. Cada Senador da República será eleito com 
três suplentes.

3. Deputados e Senadores são invioláveis, civil 
e penalmente, por quaisquer condutas, opi-
niões, ações, palavras e votos.

4. Compete privativamente ao Senado Federal 
aprovar previamente, mediante voto secreto, 
após arguição pública, a escolha do Procura-
dor-Geral da República.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. Check-square É correta apenas a afirmativa 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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36. De acordo com a Constituição Federal de 1988:

É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades 
de direito público do montante necessário ao paga-
mento dos seus débitos oriundos de sentenças transi-
tadas em julgado constantes de precatórios judiciários 
apresentados até  (1)  , realizando-se o pagamento 
até  (2)  , quando terão seus valores atualizados 
monetariamente.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. SQUARE (1) o último dia do primeiro semestre do exer-
cício vigente • (2) 31 de dezembro do exercício 
seguinte

b. SQUARE (1) 31 de julho •  
(2) o último dia do exercício subsequente

c. Check-square (1) 2 de abril • (2) o final do exercício seguinte
d. SQUARE (1) 31 de dezembro • (2) o último dia do pri-

meiro semestre do exercício seguinte
e. SQUARE (1) o último dia do exercício vigente •  

(2) o último dia do exercício seguinte

37. Analise as afirmativas abaixo com fundamento na 
Constituição Federal de 1988.

1. Na execução da dívida ativa de natureza tri-
butária, a representação da União compete à 
Procuradoria-Geral Federal.

2. O Advogado-Geral da União é cargo de livre 
nomeação pelo Presidente da República den-
tre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada.

3. São princípios institucionais do Ministério 
Público a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional.

4. Constitui função institucional da Defensoria 
Pública defender judicialmente os direitos e 
interesses das populações indígenas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

34. Assinale a alternativa correta com fundamento 
na Constituição Federal de 1988.

a. SQUARE O aposentado filiado não possui direito a votar 
e ser votado nas organizações sindicais.

b. SQUARE Constitui direito das trabalhadoras urbanas 
e rurais licença à gestante, sem prejuízo do 
emprego e do salário, com a duração de 180 dias.

c. SQUARE Todo cidadão em situação de vulnerabilidade 
econômica terá direito a receber uma renda 
básica familiar, garantida pelo poder público 
em programa permanente de transferência 
de renda.

d. SQUARE Nas empresas de mais de cem empregados, 
é assegurada a eleição de um representante 
com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 
entendimento com os empregadores.

e. Check-square É livre a associação profissional ou sindical, 
sendo obrigatória a participação dos sindicatos 
nas negociações coletivas de trabalho.

35. Analise as afirmativas abaixo conforme disposto 
na Constituição Federal de 1988.

1. A adoção será assistida pelo Poder Público, 
sendo proibida a sua efetivação por parte de 
estrangeiros.

2. A lei estabelecerá o plano nacional de juven-
tude, de periodicidade quinquenal, visando 
à articulação das várias esferas do poder 
público para a execução de políticas públicas.

3. Os filhos maiores têm o dever de ajudar 
e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade.

4. Os programas de amparo aos idosos serão 
executados preferencialmente nos Centros de 
Referência de Assistência Social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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40. De acordo com a Consolidação das Leis do Traba-
lho, é correto afirmar.

a. SQUARE É facultado ao empregado o uso dos equipa-
mentos de proteção individual fornecidos pela 
empresa.

b. Check-square É dever do empregado colaborar com a 
empresa no cumprimento das normas relativas 
à segurança do trabalho.

c. SQUARE São de observância obrigatória pelas empresas 
empregadoras apenas as normas expedidas 
pelo órgão de âmbito nacional competente em 
matéria de segurança e medicina do trabalho.

d. SQUARE A critério do Delegado Regional do Trabalho, 
poderão ser delegadas a outros órgãos federais, 
estaduais ou municipais atribuições de fiscaliza-
ção ou orientação às empresas quanto ao cum-
primento de regras de segurança do trabalho.

e. SQUARE Os recursos interpostos contra decisões profe-
ridas pelos Fiscais do Trabalho, em matéria de 
segurança e medicina do trabalho, serão anali-
sados pelas Delegacias Regionais do Trabalho.

41. É correto afirmar sobre o direito de greve.

a. Check-square Frustrada a negociação ou verificada a impos-
sibilidade de recursos via arbitral, é facultada a 
cessação coletiva do trabalho.

b. SQUARE Durante o período em que não houver acordo, 
é vedado ao empregador, enquanto perdurar 
a greve, contratar diretamente os serviços 
paralisados.

c. SQUARE Consideram-se legítimas as manifestações e 
atos de persuasão utilizados pelos grevistas a 
fim de impedir o acesso ao trabalho.

d. SQUARE O empregador poderá determinar a paralisação 
das atividades com o objetivo de frustrar nego-
ciação ou as reivindicações dos respectivos 
empregados.

e. SQUARE Na vigência de acordo, convenção ou sentença 
normativa constitui abuso do exercício do 
direito de greve a paralisação que tenha por 
objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou 
condição.

38. Considerando a tradicional classificação doutriná-
ria das normas constitucionais, analise a disposição a 
seguir:

“Art. 230. (…) § 2º Aos maiores de sessenta e cinco 
anos é garantida a gratuidade dos transportes coleti-
vos urbanos”.

Neste caso, trata-se de norma de eficácia:

a. SQUARE limitada.
b. SQUARE limitada de princípio programático.
c. Check-square plena e aplicabilidade imediata.
d. SQUARE contida e aplicabilidade imediata.
e. SQUARE restringível.

Direito do Trabalho 4 questões

39. De acordo com a Consolidação das Leis do Traba-
lho, é correto afirmar.

a. SQUARE A complementação do salário do empregado 
dispensa o empregador de cobrir com as des-
pesas resultantes da transferência da localidade 
de prestação do serviço.

b. SQUARE Considera-se alteração da localidade de traba-
lho, apenas quando o empregado tenha que 
mudar o seu domicilio.

c. SQUARE Desde que não cause prejuízo ao empregado, 
o contrato de trabalho poderá ser alterado de 
forma unilateral pelo empregador.

d. Check-square É lícita a transferência quando ocorrer extin-
ção do estabelecimento em que trabalhar o 
empregado.

e. SQUARE A transferência do local de trabalho do empre-
gado por necessidade do serviço obrigará o 
empregador a suplementar a remuneração do 
transferido em até cinquenta por cento do salá-
rio que o empregado percebia na localidade 
originária.
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45. Em consonância com a Lei nº 4.737/1965, valer-
-se o servidor público de sua autoridade para coagir 
alguém a votar ou não votar em determinado candi-
dato ou partido é considerado:

a. SQUARE Contravenção eleitoral, punível com reclusão.
b. SQUARE Contravenção, punível com reclusão de dois 

anos.
c. SQUARE Infração civil, punível com reclusão de dois 

anos e multa.
d. Check-square Crime eleitoral, punível com detenção e paga-

mento de multa.
e. SQUARE Crime de alto poder ofensivo, punível com 

detenção de um ano.

46. A lei que instituiu o Código Eleitoral brasileiro (Lei 
nº 4.737/1965) determina que o registro e o cancela-
mento do registro dos diretórios estaduais e munici-
pais de partidos políticos, bem como de candidatos 
a Governador, será processado e julgado originaria-
mente por:

a. SQUARE Junta Eleitoral.
b. SQUARE Juizado Eleitoral.
c. SQUARE Colegiado Eleitoral.
d. SQUARE Tribunal Estadual Superior.
e. Check-square Tribunais Regionais Eleitorais.

Direito Financeiro e Tributário 10 questões

47. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para a 
cobrança de crédito tributário prescreve em cinco 
anos, contados da sua constituição definitiva.

São fatos que podem levar à interrupção da prescrição:

1. Qualquer ato judicial que constitua em mora 
o devedor.

2. O despacho do juiz que ordenar a citação em 
execução fiscal.

3. O protesto judicial.
4. O parcelamento de ofício da dívida tributária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

42. De acordo com a Consolidação das Leis do 
Trabalho, o regime de compensação de jornada:

1. poderá ser estabelecido por acordo individual.
2. não terá validade se não for previsto de forma 

escrita.
3. poderá ocorrer na forma de banco de horas, 

desde que a compensação ocorra no período 
até o mês subsequente.

4. poderá ser tácito para a compensação no 
mesmo mês.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

Direto Eleitoral 4 questões

43. Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu 
capítulo que trata dos Direitos Políticos, são considera-
dos inelegíveis:

a. Check-square Os inalistáveis e os analfabetos.
b. SQUARE Os maiores de 18 anos para Vereador.
c. SQUARE Os maiores de 21 anos para Deputado Estadual.
d. SQUARE Os maiores de 35 anos para Senador.
e. SQUARE Os maiores de 35 anos para Presidente da 

República.

44. Assinale a afirmativa correta em conformidade 
com a Lei nº 4.737/1965.

a. SQUARE O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu 
presidente o Corregedor-Geral de Justiça.

b. SQUARE O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu 
presidente o Procurador Geral do Estado.

c. SQUARE O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu 
presidente um dos membros do Ministério 
Público Federal.

d. Check-square O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu 
presidente um dos Ministros do Supremo Tribu-
nal Federal.

e. SQUARE O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu 
presidente um dos membros do Ministério 
Público Estadual.
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50. Nos termos do art. 169 da CRFB/1988 e de acordo 
com a Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Fede-
ração, não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida de:

 �     para União,
 �     para Estados e
 �     para Municípios.

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

a. SQUARE 50% • 50% • 60%
b. SQUARE 50% • 60% • 50%
c. Check-square 50% • 60% • 60%
d. SQUARE 60% • 60% • 50%
e. SQUARE 60% • 60% • 60%

51. Analise as afirmativas abaixo em relação à res-
ponsabilidade pelo crédito tributário, nos termos do 
Código Tributário Nacional.

1. São pessoalmente responsáveis os pais, pelos 
tributos devidos por seus filhos menores.

2. É solidariamente responsável o adquirente ou 
remitente, pelos tributos relativos aos bens 
adquiridos ou remidos.

3. São pessoalmente responsáveis o sucessor 
a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos 
tributos devidos pelo de cujus até a data da 
partilha ou adjudicação, limitada esta res-
ponsabilidade ao montante do quinhão do 
legado ou da meação.

4. É pessoalmente responsável o espólio, pelos 
tributos devidos pelo de cujus até a data da 
abertura da sucessão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

48. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
incidirá:

a. SQUARE Na prestação de serviços em relação de 
emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo 
ou de conselho fiscal de sociedades e funda-
ções, bem como dos sócios-gerentes e dos 
gerentes-delegados.

b. SQUARE Nas operações relativas à circulação de merca-
dorias, inclusive o fornecimento de alimenta-
ção e bebidas em bares, restaurantes e estabe-
lecimentos similares.

c. SQUARE No valor intermediado no mercado de títulos e 
valores mobiliários, o valor dos depósitos ban-
cários, o principal, juros e acréscimos morató-
rios relativos a operações de crédito realizadas 
por instituições financeiras.

d. SQUARE Nas prestações de serviços de transporte inte-
restadual e intermunicipal, por qualquer via, de 
pessoas, bens, mercadorias ou valores.

e. Check-square Na abertura de contas em geral, inclusive con-
ta-corrente, conta de investimentos e aplicação 
e caderneta de poupança, no País e no exterior, 
bem como a manutenção das referidas contas 
ativas e inativas.

49. Sobre a repartição das receitas tributárias, nos 
termos da CRFB/1988, é correto afirmar que:

a. SQUARE Pertencem aos Municípios 50% do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte inte-
restadual e intermunicipal e de comunicação.

b. SQUARE A União entregará 20% do produto da arrecada-
ção do imposto sobre produtos industrializados 
aos Estados e ao Distrito Federal.

c. SQUARE A União entregará sessenta por cento do pro-
duto da arrecadação dos impostos sobre renda 
e proventos de qualquer natureza e sobre pro-
dutos industrializados aos Estados e ao Fundo 
de Participação dos Municípios.

d. Check-square Pertencem aos Municípios o produto da arre-
cadação do imposto da União sobre renda e 
proventos de qualquer natureza, incidente na 
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas funda-
ções que instituírem e mantiverem.

e. SQUARE Pertencem aos Municípios 25% do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre a pro-
priedade de veículos automotores licenciados 
em seus territórios.
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54. Analise as afirmativas abaixo sobre as limitações 
ao poder de tributar previstas na CRFB/1988.

1. É vedado aos Municípios instituir impostos 
sobre o patrimônio, renda e serviços vincula-
dos às finalidades essenciais das autarquias 
federais.

2. É vedado à União cobrar tributos em relação 
a fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado.

3. Os Estados não poderão instituir impostos 
sobre o patrimônio, renda ou serviços dos par-
tidos políticos, atendidos os requisitos da lei.

4. Os Municípios não poderão instituir impostos 
sobre o patrimônio, renda ou serviços das 
empresas públicas estaduais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

55. Analise as afirmativas abaixo em relação ao 
sujeito passivo da obrigação tributária.

1. O sujeito passivo da obrigação acessória é a 
pessoa obrigada às prestações que consti-
tuam o seu objeto.

2. As convenções particulares, salvo disposição 
de lei em contrário, não podem ser opostas à 
Fazenda Pública a fim de modificar a definição 
legal do sujeito passivo.

3. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se 
responsável, quando tenha relação pessoal e 
direta com a situação que constitua o respec-
tivo fato gerador.

4. A capacidade tributária passiva independe da 
capacidade civil das pessoas naturais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

52. Analise as afirmativas abaixo a respeito do lança-
mento tributário.

1. O lançamento é efetuado e revisto de ofício 
quando se comprove que o sujeito passivo, ou 
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, 
fraude ou simulação.

2. O lançamento regularmente notificado ao 
sujeito passivo só pode ser alterado em vir-
tude de recurso de ofício ou impugnação do 
sujeito passivo.

3. O lançamento por homologação ocorre em 
relação aos tributos cuja legislação atribua 
ao sujeito passivo o dever de antecipar o 
pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa.

4. O lançamento é efetuado com base na 
declaração do sujeito passivo ou de terceiro, 
quando um ou outro, na forma da legislação 
tributária, presta à autoridade administrativa 
informações sobre matéria de fato, indispen-
sáveis à sua efetivação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

53. A isenção e a anistia são hipóteses de exclusão do 
crédito tributário. A respeito destas, é correto afirmar:

a. SQUARE A anistia abrange exclusivamente as infrações 
cometidas após a vigência da lei que a concede.

b. SQUARE A isenção, uma vez concedida, não pode ser 
revogada ou modificada por lei.

c. SQUARE A isenção, quando prevista em contrato, inde-
pende de previsão legal.

d. SQUARE A isenção é extensiva aos tributos instituídos 
posteriormente à sua concessão.

e. Check-square A anistia pode ser concedida limitadamente às 
infrações da legislação relativa a determinado 
tributo.
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58. Sobre o custeio da Previdência Social, a receita de 
contribuições sociais é uma das fontes de receita do 
orçamento da Seguridade Social.

Constituem contribuições sociais:

1. as das empresas, incidentes sobre fatura-
mento e lucro.

2. as das empresas, incidentes sobre a remune-
ração paga ou creditada aos segurados a seu 
serviço.

3. as dos empregadores domésticos.
4. as incidentes sobre a receita de concursos de 

prognósticos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

59. De acordo com a Constituição Federal, é correto 
afirmar:

a. SQUARE Os pensionistas estão dispensados de contribuir 
para o regime próprio de previdência social dos 
servidores titulares de cargos efetivos.

b. SQUARE A adoção de requisitos ou critérios diferen-
ciados para concessão de benefícios em 
regime próprio de previdência social está 
limitada aos critérios de idade e tempo de 
contribuição diferenciados.

c. SQUARE Poderão ser estabelecidos por lei complemen-
tar do respectivo ente federativo os critérios 
dos proventos de aposentadoria, cujos valores 
não poderão ser inferiores à menor ou maior 
remuneração do ente federado.

d. Check-square Poderão ser estabelecidos por lei complementar 
do respectivo ente federativo idade e tempo de 
contribuição diferenciados para aposentadoria 
de servidores com deficiência, previamente sub-
metidos a avaliação biopsicossocial realizada 
por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

e. SQUARE Os Estados, Municípios e o Distrito Federal não 
poderão contrariar a legislação federal que fixa 
critérios diferenciados para aposentadoria de 
servidores cujas atividades sejam exercidas 
com efetiva exposição a agentes químicos, físi-
cos e biológicos prejudiciais à saúde, ou asso-
ciação desses agentes.

56. Analise as afirmativas abaixo em relação à 
Lei 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial 
da dívida ativa da Fazenda Pública.

1. A penhora não recairá, em nenhuma hipótese, 
sobre estabelecimento comercial, industrial 
ou agrícola, bem como em plantações ou 
edifícios em construção.

2. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da 
presunção de certeza e liquidez.

3. A execução fiscal não poderá ser promovida 
contra os sucessores a qualquer título.

4. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, 
juros e multa de mora e encargos indicados 
na Certidão de Dívida Ativa, o executado 
poderá indicar à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

Direito Previdenciário 4 questões

57. São segurados obrigatórios da Previdência Social, 
como empregados, as seguintes pessoas físicas:

1. o contribuinte individual.
2. o servidor público ocupante de cargo em 

comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
Autarquias, inclusive em regime especial, e 
Fundações Públicas Federais.

3. o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e con-
tratado no Brasil para trabalhar como empre-
gado em sucursal ou agência de empresa 
nacional no exterior.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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62. De acordo com o Código de Processo Civil, é cor-
reto afirmar:

a. SQUARE Somente o juiz poderá suscitar, de ofício, o 
conflito de competência.

b. Check-square Os órgãos fracionários dos tribunais não sub-
meterão ao plenário ou ao órgão especial a 
arguição de inconstitucionalidade quando já 
houver pronunciamento destes ou do plenário 
do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

c. SQUARE Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o 
juízo competente, cabendo ao juiz reconhecido 
como competente se pronunciar sobre a vali-
dade dos atos do juízo incompetente.

d. SQUARE As pessoas jurídicas de direito público respon-
sáveis pela edição do ato questionado por meio 
da arguição de inconstitucionalidade deverão 
ser ouvidas, no prazo de 30 dias, da instauração 
do incidente.

e. SQUARE No incidente de arguição de inconstitucionali-
dade é vedado ao relator permitir a manifesta-
ção de outros órgãos ou entidades alheios aos 
autos.

63. De acordo com o Código de Processo Civil, nos 
Tribunais, incumbe ao relator:

1. determinar a intimação do Ministério Público, 
quando for o caso.

2. decidir o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, quando este for ins-
taurado originariamente perante o tribunal.

3. apreciar o pedido de tutela provisória nos 
recursos e nos processos de competência 
originária do tribunal.

4. não conhecer de recurso inadmissível, preju-
dicado ou que não tenha impugnado especifi-
camente os fundamentos da decisão recorrida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

60. De acordo com a Constituição Federal, é correto 
afirmar:

a. SQUARE Na hipótese de ser segurado em regime pró-
prio de previdência social, perderá o vínculo 
originário o servidor público que vier a exercer 
mandato eletivo.

b. SQUARE O servidor abrangido por regime próprio de 
previdência social será aposentado, compul-
soriamente, aos 70 anos de idade, se mulher, e, 
75 anos de idade, se homem, independente do 
tempo de contribuição.

c. Check-square A aposentadoria concedida com a utilização 
de tempo de contribuição decorrente de 
cargo, emprego ou função pública, inclusive do 
Regime Geral de Previdência Social, acarretará 
o rompimento do vínculo que gerou o referido 
tempo de contribuição.

d. SQUARE É assegurado ao servidor público incorporar 
vantagens de caráter temporário ou vinculadas 
ao exercício de função de confiança ou de cargo 
em comissão à remuneração do cargo efetivo, 
quando auferidas por prazo superior a 5 anos.

e. SQUARE Mantida a remuneração do cargo de origem, o 
servidor público titular de cargo efetivo deverá 
ser readaptado para exercício de cargo cujas 
atribuições e responsabilidades sejam compatí-
veis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental, independente-
mente da habilitação e do nível de escolaridade 
exigidos para o cargo de destino.

Direito Processual 10 questões

61. De acordo com o Código de Processo Civil, é cor-
reto afirmar:

a. SQUARE Havendo substituição processual, o substituído 
poderá intervir como assistente simples.

b. SQUARE O autor somente poderá pleitear direito alheio 
em nome próprio, quando a parte contrária 
aquiescer sobre a substituição processual.

c. SQUARE Violado o direito, carece o autor de interesse 
para propor ação meramente declaratória.

d. Check-square O interesse do autor pode limitar-se à decla-
ração da autenticidade ou da falsidade de 
documento.

e. SQUARE Para poder postular em juízo, o autor deverá 
demonstrar em juízo capacidade postulatória, 
interesse processual e probabilidade do direito 
invocado.
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66. De acordo com o Código de Processo Civil, os 
juízes deverão observar:

1. as decisões do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade.

2. as manifestações vinculantes do órgão 
ministerial.

3. os enunciados de súmulas vinculantes proferi-
das pelas cortes de contas.

4. os acórdãos proferidos em resolução de 
demandas repetitiva.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

67. De acordo com o Código de Processo Civil, é 
correto afirmar:

a. SQUARE A norma processual será aplicável imedia-
tamente aos processos em curso, podendo 
retroagir para beneficiar o réu.

b. SQUARE A jurisdição civil brasileira será regida com base 
em tratados, convenções ou acordos interna-
cionais de que o Brasil seja parte.

c. Check-square Na ausência de normas que regulem proces-
sos administrativos, serão aplicadas de forma 
supletiva e subsidiária as disposições do 
Código de Processo Civil.

d. SQUARE Todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos e fundamentadas 
todas as decisões, podendo a parte prejudicada 
requerer a anulação do provimento judicial em 
caso de descumprimento.

e. SQUARE Sempre que o juiz for decidir um processo, em 
grau algum de jurisdição, deverá intimar as 
partes sobre o ato processual a ser praticado.

64. De acordo com o Código de Processo Civil, é 
correto afirmar:

a. SQUARE Os juízes e os tribunais atenderão, obrigatoria-
mente, à ordem cronológica de conclusão para 
proferir sentença ou acórdão.

b. SQUARE Compete à autoridade judiciária brasileira 
conhecer de ações relativas a imóveis situados 
no Brasil, ressalvada a possibilidade de oposi-
ção do réu em relação aos limites da jurisdição 
nacional.

c. SQUARE O procedimento da carta rogatória perante o 
Supremo Tribunal Federal é de jurisdição volun-
tária e deve assegurar às partes as garantias do 
devido processo legal.

d. Check-square A pendência de causa perante a jurisdição bra-
sileira não impede a homologação de sentença 
judicial estrangeira quando exigida para produ-
zir efeitos no Brasil.

e. SQUARE A revisão do mérito do pronunciamento judi-
cial estrangeiro pela autoridade judiciária bra-
sileira está sujeita aos mesmos prazos da ação 
rescisória.

65. Assinale a alternativa correta acerca da ação civil 
pública.

a. Check-square É facultado ao Poder Público e a outras asso-
ciações legitimadas nos termos deste artigo 
habilitar-se como litisconsortes de qualquer 
das partes.

b. SQUARE Qualquer dos legitimados ativos poderá ins-
taurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou 
requisitar, de qualquer organismo público 
ou particular, certidões, informações, exames 
ou perícias sobre atos lesivos ao patrimônio 
público.

c. SQUARE Em caso de condenação em pecúnia, o valor da 
indenização deverá reverter à entidade pública 
interessada, como forma de reconstituição dos 
bens lesados.

d. SQUARE Compete ao foro de domicílio do legitimado 
ativo conhecer e processar a ação civil pública 
que tenha por objeto a condenação em 
dinheiro ou o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer.

e. SQUARE Nas ações que envolvam direitos relativos 
a questões previdenciárias ou ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço deverão ser inti-
madas para compor a lide as organizações sin-
dicais representativas das categorias envolvidas.
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70. Assinale a alternativa correta acerca da medida 
cautelar fiscal.

a. SQUARE A Fazenda Pública deverá propor a ação prin-
cipal executória no prazo de até trinta dias do 
deferimento da medida cautelar fiscal.

b. SQUARE Uma vez deferida, a medida cautelar fiscal per-
manecerá vigente até o trânsito em julgado da 
ação principal.

c. SQUARE O Juiz concederá liminarmente a medida cau-
telar fiscal, após prestada caução pela Fazenda 
Pública autora.

d. Check-square Se, por qualquer motivo, cessar a eficácia da 
medida cautelar fiscal, é defeso à Fazenda 
Pública repetir o pedido pelo mesmo 
fundamento.

e. SQUARE O foro que conhecer da medida cautelar fiscal 
será prevento para o ajuizamento da execução 
judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Legislação Municipal 10 questões

71. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
Balneário Camboriú.

a. Check-square O plano de aplicação do patrimônio, estrutu-
rado dentro das técnicas atuariais, integrará 
o plano de custeio do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Balneário 
Camboriú.

b. SQUARE Os bens imóveis do Regime Próprio de Previ-
dência Social do Município de Balneário Cam-
boriú são inalienáveis e insuscetíveis de serem 
gravados como garantias reais.

c. SQUARE A aplicação dos recursos do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Balneário 
Camboriú deverá seguir a proposta de seu Presi-
dente, aprovada pelo Conselho Administrativo.

d. SQUARE O Conselho de Administração do Regime Pró-
prio de Previdência Social do Município de Bal-
neário Camboriú poderá autorizar a utilização 
dos recursos patrimoniais para empréstimos 
de qualquer natureza, inclusive ao Município, 
abrangido por seus Poderes Legislativo e Exe-
cutivo, incluídas suas respectivas autarquias e 
fundações, e aos beneficiários.

e. SQUARE O pagamento de prestações de assistência 
médica é considerado elemento de despesa do 
Regime Próprio de Previdência Social do Muni-
cípio de Balneário Camboriú.

68. Assinale a alterativa correta em relação à Lei de 
Execução Fiscal.

a. SQUARE É vedado à Fazenda Pública adjudicar os bens 
penhorados.

b. SQUARE No procedimento de alienação dos bens 
penhorados, caberá ao executado, ao final do 
processo, arcar com as despesas relativas à 
comissão do leiloeiro.

c. SQUARE Nenhum bem objeto de penhora poderá ser 
alienado antes do trânsito em julgado da exe-
cução fiscal.

d. SQUARE Entre a publicação do edital de convocação e a 
realização do ato de alienação dos bens penho-
rados deverá se observar o transcurso de no 
mínimo trinta dias.

e. Check-square Na alienação de bens penhorados, a Fazenda 
Pública e o executado poderão requerer que os 
bens sejam leiloados englobadamente ou em 
lotes que indicarem.

69. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
do Mandado de Segurança.

a. SQUARE É vedada a execução provisória da sentença em 
sede de mandado de segurança.

b. Check-square Terá prioridade de julgamento o processo de 
mandado de segurança em que houver sido 
deferida medida liminar.

c. SQUARE Quando o direito ameaçado ou violado couber 
a várias pessoas, não será admitido o mandado 
de segurança impetrado por apenas parte do 
grupo lesado.

d. SQUARE Até que seja proferida a sentença de mérito, 
poderá ser admitido o ingresso de litiscon-
sortes ativos no processo de mandado de 
segurança.

e. SQUARE O impetrante que, dentro de quinze dias, não 
cumprir ou criar obstáculos ao normal anda-
mento do processo após deferida a medida 
liminar sofrerá os efeitos da caducidade da 
liminar concedida.
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74. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Balneário Camboriú.

a. Check-square Rejeitado o veto pelo plenário da Câmara Muni-
cipal, será o projeto enviado ao Prefeito para a 
promulgação.

b. SQUARE Caberá ao Presidente da Câmara Municipal 
sancionar projeto de lei não promulgado pelo 
Prefeito no prazo de quarenta e oito horas a 
contar do seu recebimento.

c. SQUARE A apreciação de veto a projeto de lei aprovado 
pelo plenário da Câmara será feita dentro de 
trinta dias a contar do seu recebimento, em 
uma só discussão e votação, após parecer 
prévio da Comissão de Constituição e Justiça, 
considerando-se rejeitado pelo voto da maioria 
absoluta dos Vereadores.

d. SQUARE O veto parcial a texto de lei aprovado pela 
Câmara Municipal abrangerá o texto integral 
ou parte específica de artigo, de parágrafo, de 
inciso, de alínea ou de item.

e. SQUARE O silêncio do Prefeito após quinze dias do envio 
do projeto de lei aprovado pela Câmara Munici-
pal importará em sanção tácita do mesmo.

75. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Balneário Camboriú, são instrumentos de execução da 
política municipal de meio ambiente previstos na Lei 
Orgânica do Município de Balneário Camboriú:

1. plano de custeio ambiental
2. sinalização ecológica
3. corredor ecológico
4. tombamento de bens

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

72. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Balneário Camboriú.

a. SQUARE A posse dos Vereadores ocorrerá em sessão 
solene sob a presidência do Vereador mais 
idoso, cuja abertura depende da presença da 
maioria absoluta dos membros da Câmara.

b. SQUARE O Vereador poderá usufruir de licença para 
tratar de assunto particular pelo prazo de até 
trinta dias, findo o qual, deverá reassumir ime-
diatamente o exercício do mandato.

c. SQUARE Os Vereadores estão abrangidos pela imuni-
dade parlamentar, não podendo ser processa-
dos pela prática de atos ilícitos durante o exer-
cício do mandato de vereança.

d. Check-square Deixar de comparecer à terça parte das sessões 
ordinárias da Câmara Municipal em cada sessão 
legislativa anual, salvo doença comprovada, 
licença ou missão autorizada pela Câmara Muni-
cipal, é causa de perda do mandato do Vereador.

e. SQUARE A Câmara Municipal se reunirá ordinariamente, 
no mínimo, três vezes por semana, e, extraor-
dinariamente, sempre que convocada pelo seu 
Presidente.

73. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Balneário Camboriú.

a. SQUARE O Poder Executivo Municipal de Balneário Cam-
boriú é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelo 
Vice-Prefeitos, com atribuições equivalentes ou 
assemelhadas.

b. Check-square O Vice-Prefeito não poderá recusar-se a subs-
tituir o Prefeito, sob pena de extinção do 
mandato.

c. SQUARE Tomarão posse o Prefeito e o Vice-Prefeito, em 
sessão da Câmara Municipal, sendo que, salvo 
motivo de força maior, se não tiverem assu-
mido o cargo em até dez dias após homolo-
gado o resultado da eleição, estes serão decla-
rados vagos.

d. SQUARE Sob pena de perda do mandato, não poderão 
se ausentar do cargo por período superior a 
trinta dias, sem autorização da Câmara Munici-
pal, o Prefeito e o Vice-Prefeito.

e. SQUARE Na recusa do Presidente da Câmara Munici-
pal em assumir o cargo de Prefeito, em razão 
de impedimento do titular e do Vice-Prefeito, 
assumirá a administração municipal o vereador 
Vice-Presidente do legislativo.
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78. De acordo com o Plano Diretor do Município de 
Balneário Camboriú, é correto afirmar:

a. SQUARE A concessão da outorga onerosa do direito de 
construir, mediante contrapartida financeira a 
ser prestada pelo beneficiário, está condicio-
nada à prévia aprovação do Prefeito Municipal.

b. SQUARE Os imóveis não superiores a duzentos e cin-
quenta metros quadrados localizados em 
áreas passíveis de operação urbana, quando 
não utilizados, não edificados ou subutilizados, 
estarão sujeitos ao parcelamento, utilização e 
edificação compulsórias.

c. Check-square O Município de Balneário Camboriú, mediante 
prévia autorização do Senado Federal, poderá 
emitir títulos da dívida pública, com prazo 
de resgate de até dez anos, para pagamento 
do preço da desapropriação com pagamento 
mediante títulos da dívida pública.

d. SQUARE O direito de preempção é a forma de viabilização 
de planos de urbanização ou edificação por meio 
da qual o proprietário transfere ao Poder Público 
Municipal seu imóvel e, após a realização das 
obras, recebe como pagamento, unidades imobi-
liárias devidamente urbanizadas ou edificadas.

e. SQUARE Os imóveis desapropriados pelo Município 
de Balneário Camboriú deverão ser utilizados 
exclusivamente para a construção prédios 
públicos.

79. O Regime Próprio de Previdência Social do Muni-
cípio de Balneário Camboriú compreende os seguin-
tes benefícios aos seus segurados:

1. aposentadoria por idade
2. aposentadoria compulsória
3. pensão por morte
4. salário maternidade

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

76. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Estatuto do Servidor Público do Município de Balneá-
rio Camboriú.

a. Check-square Será cassada a aposentadoria ou a disponibili-
dade do inativo que houver praticado, na ativi-
dade, falta punível com a demissão.

b. SQUARE A demissão ou a destituição de cargo em 
comissão em razão de falta funcional incompa-
tibiliza o ex-servidor para nova investidura em 
cargo público municipal, pelo prazo de 5 anos.

c. SQUARE Prescreverá em dois anos a ação disciplinar que 
vise apurar infração administrativa punida com 
pena de advertência.

d. SQUARE A abertura de sindicância disciplinar suspen-
derá a curso da prescrição, até a decisão final 
proferida por autoridade competente.

e. SQUARE Interrompido o curso de prescrição pela defla-
gração de processo administrativo, o prazo 
começará a correr pela metade a partir do dia 
em que cessar a interrupção.

77. De acordo com o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Balneário Camboriú, o procedimento de 
sindicância:

1. deverá ser sigiloso e seguir a forma sumária.
2. será processado por meio de comissão com-

posta de três servidores, conforme o rito do 
processo administrativo disciplinar.

3. não impede a adoção imediata da suspen-
são preventiva do servidor, como medida 
acauteladora.

4. não excederá o prazo de trinta dias para sua 
conclusão, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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80. De acordo com o Plano Diretor do Município de 
Balneário Camboriú, é correto afirmar:

a. SQUARE A gestão democrática consiste na participação 
de todos os órgãos da Administração Municipal 
na execução das políticas públicas, observan-
do-se a heterogeneidade e a desigualdade 
socioterritorial, com o fim de promover a inclu-
são política, socioeconômica, espacial e melho-
ria da qualidade de vida.

b. SQUARE No controle da qualidade ambiental e para 
promover e assegurar o desenvolvimento 
sustentável, o Poder Público Municipal deverá 
priorizar as atividades de caráter de recupera-
ção dos danos ambientais.

c. SQUARE A cultura é direito social básico e o Município 
de Balneário Camboriú deverá estimular a 
implantação de cursos de ensino médio e supe-
rior público.

d. SQUARE As ações de saúde priorizarão o atendimento 
de alta complexidade, que envolve alta tec-
nologia e alto custo, de modo a propiciar à 
população acesso a serviços qualificados, nos 
diversos níveis de atenção à saúde.

e. Check-square As Políticas Públicas na área da saúde devem 
ser estruturadas de forma conjunta, através 
de mecanismos de articulação intersetorial e 
interinstitucional.
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.

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

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

que você poderá levar para posterior conferência.
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