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PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
PROCURADOR MUNICIPAL
DATA DA APLICAÇÃO: 25 DE SETEMBRO DE 2016
DURAÇÃO: 3 HORAS E TRINTA MINUTOS

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

Vencedor é o que vence a si mesmo.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 Conhecimentos Específicos – 40 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local indicado na
folha de respostas, o número 1,
que é o número do gabarito
deste caderno de prova e que se
encontra no rodapé de cada
página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!



SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NESTA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE
RESPOSTAS.
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.
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LEIA COM ATENÇÃO!

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. A Prova Objetiva, com duração de 3 horas e 30 minutos, contém 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha.
2. O candidato deverá examinar se o seu caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem
qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-lo, o candidato deverá verificar se o
seu nome e o número de sua inscrição estão corretos. Se houver discrepância, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser dobrada ou amassada para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a) copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa
do caderno de prova;
b) marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c) assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do
gabarito (item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação
das respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por
questão, ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da
prova se dá por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato.
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso o candidato que se enquadrar, dentre outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a) não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b) não assinar a folha de respostas;
c) marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito;
d) fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja
a exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.uece.br/cev a partir das 17 horas do dia 26 de setembro de 2016 e a imagem completa de sua folha
de respostas estará disponível a partir das 17 horas do dia 28 de setembro de 2016 no referido endereço eletrônico.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar (manter ou carregar
consigo, levar ou conduzir), dentro da sala de prova, nos corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos (bip,
telefone celular, smartphone, tablet, iPod, pen drive, mp3 player, fones de ouvido, qualquer tipo de relógio digital ou
analógico, agenda eletrônica, notebook, palmtop, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, etc.),
gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos (excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela
fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta), lápis, lapiseira, borracha, corretivo, e outros objetos
similares. Todos esses itens deverão ser acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de sala, e
colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal,
quando o candidato sair da sala de prova em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a
folha de respostas.
14. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição
em ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova,
no aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso, de acordo com o subitem l do item 6.19 do Edital que rege
o Concurso.
15. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
respostas. Em hipótese alguma será permitido ao candidato levar consigo o caderno de prova.
16. Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos no site do Concurso, localizado a partir do endereço
eletrônico http://www.uece.br/cev, das 08 horas do dia 29 de setembro de 2016 às 17 horas do dia 30 de setembro de
O 2016.
número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto – Saudade
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Conversávamos sobre saudade. E de
repente me apercebi de que não tenho
saudade de nada. (...) Nem da infância
querida, nem sequer das borboletas azuis,
Casimiro. Nem mesmo de quem morreu. De
quem morreu sinto é falta, o prejuízo da
perda, a ausência. A vontade da presença,
mas não no passado, e sim presença atual.
Saudade será isso? Queria tê-los aqui, agora.
Voltar atrás? Acho que não, nem com eles.
A vida é uma coisa que tem de passar,
uma obrigação de que é preciso dar conta.
Uma dívida que se vai pagando todos os
meses, todos os dias. Parece loucura lamentar
o tempo em que se devia muito mais.
Gostaria de ter palavras boas, eficientes,
para explicar como é isso de não ter
saudades; fazer sentir que estou exprimindo
um sentimento real, a humilde, a nua verdade.
Você insinua a suspeita de que talvez seja isso
uma atitude.(...) Pois então eu lhe digo que
essa capacidade de morrer de saudades, creio
que ela só afeta a quem não cresceu direito;
feito uma cobra que se sentisse melhor na
pele antiga, não se acomodasse nunca à pele
nova. (...)
Fala que saudade é sensação de perda.
Pois é. E eu lhe digo que, pessoalmente, não
sinto que perdi nada. Gastei, gastei tempo,
emoções, corpo e alma. E gastar não é perder,
é usar até consumir.
E não pense que estou a lhe sugerir
tragédias. Tirando a média, não tive quinhão
por demais pior que o dos outros. Houve
muito pedaço duro, mas a vida é assim
mesmo, a uns traz os seus golpes mais cedo e
a outros mais tarde; no fim, iguala a todos.
Infância sem lágrimas, amada, protegida.
Mocidade - mas a mocidade já é de si uma
etapa infeliz. Coração inquieto que não sabe o
que quer, ou quer demais. Qual será, nesta
vida, o jovem satisfeito? Um jovem pode nos
fazer confidências de exaltação, de
embriaguez; de felicidade, nunca. Mocidade é
a quadra dramática por excelência, o período
dos conflitos, dos ajustamentos penosos, dos
desajustamentos trágicos. A idade dos
suicídios, dos desenganos e, por isso mesmo,
dos grandes heroísmos. É o tempo em que a
gente quer ser dono do mundo - e ao mesmo
tempo sente que sobra nesse mesmo mundo.
A idade em que se descobre a solidão
irremediável de todos os viventes. (...)
Não sei mesmo como, entre as inúmeras
mentiras do mundo, se consegue manter essa
mentira maior de todas: a suposta felicidade
dos moços. Por mim, sempre tive pena deles,
da sua angústia e do seu desamparo.
Enquanto esta idade a que chegamos, você e

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

eu, é o tempo da estabilidade e das batalhas
ganhas. Já pouco se exige, já pouco se espera.
E mesmo quando se exige muito, só se espera
o possível. Se as surpresas são poucas,
poucos também os desenganos. A gente vai
se aferrando a hábitos, a pessoas e objetos.
(...)
E depois há o capítulo da morte, sempre
presente em todas as idades. Com a diferença
de que a morte é a amante dos moços e a
companheira dos velhos. Para os jovens ela é
abismo e paixão. Para nós, foi se tornando
pouco a pouco uma velha amiga, a se anunciar
devagarinho: o cabelo branco, a preguiça, a
ruga no rosto, a vista fraca, os achaques.
Velha amiga que vem de viagem e de cada
porto nos manda um postal, para indicar que
já embarcou.
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QUEIROZ, Rachel de. Um alpendre, uma rede, um
açude. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.
Texto adaptado.

01.

A seguir encontram-se listados aleatoriamente
assuntos tratados ao longo do texto. Coloque-os na
sequência em que são apresentados pela autora
numerando-os de 1 a 10.
(

)

Definição da vida

(

)

Concepção da morte

(

)

Exaltação da idade madura

(

)

Explicitação do desejo de explicar bem o
que é não ter saudades

(1)

Percepção de que não sente saudade de
nada

(

)

Aceitação de como é a vida

(

)

Opinião sobre o que é morrer de saudades

(

)

Descrição da mocidade

(

)

Descrição da própria infância

(

)

Análise da definição de saudade defendida
pelo interlocutor

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

2 – 10 – 9 – 3 – 1 – 6 – 4 – 8 – 7 – 5.

B)

10 – 9 – 3 – 2 – 1 – 4 – 6 – 8 – 5 – 7.

C)

3 – 10 – 2 – 9 – 1 – 8 – 7 – 4 – 5 – 6.

D)

10 – 2 – 3 – 4 – 1 – 5 – 6 – 7 – 9 – 8.

02.

Com base nas ideias apresentadas no texto, é
correto afirmar que a autora demonstra ser
A)

lúcida, sonhadora e conformada.

B)

racional, crítica e resignada.

C)

romântica, saudosista e inconformada.

D)

rebelde, saudosista e realista.
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03.

A autora associa a capacidade de “se morrer
de saudades” às pessoas

08.

A)

imaturas.

A)

B)

suicidas.

“Conversávamos sobre saudade.” (linha 1) —
LUGAR.

C)

românticas.

B)

“Gostaria de ter palavras boas, eficientes, para
explicar” (linhas 16-17) — CAUSA.

D)

conformadas.

C)

“...morrer de saudades, creio que ela só
afeta...” (linhas 22-23) — CONSEQUÊNCIA.

D)

“Infância sem lágrimas, amada, protegida.”
(linha 38) — AUSÊNCIA.

04.

É correto afirmar que a autora

A)

discorda de que a suposta felicidade dos jovens
seja uma mentira.

B)

considera a mocidade a melhor fase da vida.

C)

defende que a morte é inesperada para todas
as idades.

D)

dirige-se a um interlocutor que é seu
contemporâneo.

05.

Assinale a opção em que todas as palavras
foram formadas pelo processo de derivação.
A)

irremediável – infeliz – inquieto

B)

infância – independente – inúmeras

C)

desapego – desamparo – irreal

D)

irremediável – desengano – insinua

06.

Na frase: “Saudade será isso?” (linha 9), o
pronome destacado
A)

amplia a informação sobre saudade.

B)

resume reafirmando o que foi dito.

C)

anuncia algo que ainda vai ser dito.

D)

indica ordenação de ideias no texto.

O valor semântico da preposição destacada
nas orações está corretamente identificado em

09.

Sobre a sintaxe da frase “Gastei, gastei
tempo, emoções, corpo e alma.” (linhas 29-30), é
correto afirmar que
A)

as duas orações não têm sujeito.

B)

o sujeito das duas orações é o mesmo.

C)

o sujeito da primeira oração é oculto e o da
segunda é composto.

D)

o sujeito da segunda oração é “tempo,
emoções, corpo e alma”.

10.

Assinale a opção em que a anteposição ou a
posposição do adjetivo ao substantivo implica
mudança de significado.
A)

“Nem da infância querida, nem sequer das
borboletas...” (linhas 3-4).

B)

“Gostaria de ter palavras boas...” (linha 16).

C)

“...a suposta felicidade dos moços.” (linhas
56-57).

D)

“...foi se tornando pouco a pouco uma velha
amiga...” (linhas 70-71).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
07.

Assinale a opção em que a relação de ideias
estabelecida nas orações está identificada
corretamente.
A) “Nem da infância querida, nem sequer das
borboletas azuis, Casimiro.” (linhas 3-5) —
TEMPO.
B)

“... ela só afeta a quem não cresceu direito;
feito uma cobra que se sentisse melhor na pele
antiga.” (linhas 23-25) — COMPARAÇÃO.

C)

“Houve muito pedaço duro, mas a vida é assim
mesmo.” (linhas 34 a 36) — CAUSA.

D)

“Se as surpresas são poucas, poucos também
os desenganos.” (linhas 63 a 64) — OPOSIÇÃO.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

11.

Atente às seguintes afirmações a respeito da
eficácia dos direitos fundamentais:
I.

II.

Segundo a teoria da eficácia vertical dos
direitos fundamentais, estes somente têm
eficácia na relação dos indivíduos entre si.
Segundo a teoria da eficácia horizontal dos
direitos fundamentais, estes tanto têm eficácia
na relação entre o Estado e o(s) indivíduo(s)
como na relação dos indivíduos entre si.

Sobre as afirmações acima, é correto afirmar que
A)

ambas são falsas.

B)

I é verdadeira e II é falsa.

C)

ambas são verdadeiras.

D)

I é falsa e II é verdadeira.
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12.

Assinale a opção que apresenta somente
exemplos de direitos de segunda dimensão, também
denominados direitos sociais.

16.

A)

Direito à vida e direito ao meio ambiente
equilibrado.

A)

B)

Direito à propriedade e direito à democracia.

Os Deputados e Senadores, desde a posse,
serão submetidos a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal.

C)

Direito à educação e direito ao transporte.

B)

D)

Direito à liberdade e direito à saúde.

Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos,
salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse
caso, os autos serão remetidos dentro de vinte
e quatro horas à Casa respectiva, para que,
pelo voto da maioria de seus membros, resolva
sobre a prisão.

C)

Recebida a denúncia contra Senador ou
Deputado, por crime ocorrido após a
diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará
ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de
partido político nela representado e pelo voto
de dois terços de seus membros, poderá, até a
decisão final, sustar o andamento da ação.

D)

Deputados e Senadores são obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício do mandato,
bem como sobre as pessoas que lhes confiaram
ou deles receberam informações, tendo em
vista a natureza da função pública.

13.

Quanto às garantias de independência dos
Deputados e Senadores, assinale a afirmação
verdadeira.

São características dos direitos fundamentais:

A)

historicidade e prescritibilidade.

B)

universalidade e relatividade.

C)

renunciabilidade e inalienabilidade.

D)

possibilidade de cumulação e alienabilidade.

14.

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do seguinte enunciado:
“Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em _____________¹
por ______________² dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais”.
A)

turno único1; três quintos²

B)

dois turnos¹; dois terços²

C)

dois turnos1; três quintos²

D)

turno único¹; dois terços²

15.

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do seguinte enunciado:
“As comissões parlamentares de inquérito, que terão
poderes de investigação próprios das autoridades
______________¹, além de outros previstos nos
regimentos das respectivas Casas, serão criadas
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
__________________², mediante requerimento de
______________3 de seus membros, para a
apuração de fato determinado e por prazo certo,
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas
ao Ministério Público, para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”
A)

judiciais¹; em conjunto ou separadamente²; um
terço³

B)

policiais¹; em conjunto²; dois terços³

C)

judiciais¹; separadamente²; dois terços³

D)

policiais¹; em conjunto ou separadamente²; um
terço³

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

17.

Quanto ao direito à saúde, englobado pela
Seguridade Social, é correto afirmar que
A)

os gestores locais do Sistema Único de Saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias, por meio
de processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.

B)

a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso restrito
e diferenciado às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

C)

o Sistema Único de Saúde será financiado, nos
termos da CF/88, com recursos do orçamento
da Seguridade Social, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, somente.

D)

são de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita apenas diretamente.
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18.

A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivo a

21.

No que concerne a consórcios públicos,
assinale a afirmação verdadeira.
A)

Os entes consorciados somente entregarão
recursos ao consórcio público mediante contrato
de rateio.

proteção à maternidade, especialmente à
gestante.

B)

O consórcio público constituirá associação
pública ou pessoa jurídica de direito público.

C)

promoção da integração ao mercado de
trabalho.

C)

D)

proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário.

A União somente participará de consórcios
públicos em que também façam parte todos os
Estados da federação.

D)

A execução das receitas e despesas do
consórcio público deverá obedecer às normas
de direito financeiro aplicáveis às entidades
privadas.

A)

cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada.

B)

19.

Assinale a opção que completa corretamente a
lacuna da seguinte frase: “Segundo uma das facetas
do princípio da ______________, o ato praticado
pelo agente público deve ser atribuído à
Administração Pública e não ao indivíduo que o
praticou, vedando-se a promoção pessoal”.
A)

legalidade

B)

impessoalidade

C)

autotutela

D)

proporcionalidade

20.

Ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
A)

tratando-se de mandato eletivo federal,
havendo compatibilidade de horários, perceberá
as vantagens de seu cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo,
e, não havendo compatibilidade será afastado
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.

B)

investido no mandato de Vereador, será
afastado do cargo, emprego ou função, sendolhe facultado optar pela sua remuneração.

C)

tratando-se de mandato eletivo estadual ou
distrital, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego
ou função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade
será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.

D)

investido no mandato de Prefeito, será afastado
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

22.

Assinale a opção que apresenta somente
exemplos de agências executivas.
A)

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e Agência Nacional de Saúde Pública
Suplementar (ANS).

B)

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

C)

Instituto Nacional de Metrologia, Normatização
e Qualidade Industrial (Inmetro) e a Agência
Nacional do Desenvolvimento do Amazonas
(ADA).

D)

Agência Nacional de Águas (ANA) e Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

23.

Quanto à extinção das concessões de serviços
públicos, assinale a afirmação verdadeira.
A)

Considera-se caducidade a retomada do serviço
pelo poder concedente durante o prazo da
concessão, por motivo de interesse público,
mediante lei autorizativa específica e após
prévio pagamento da indenização, na forma do
artigo anterior.

B)

A assunção do serviço autoriza a ocupação das
instalações e a utilização, pelo poder
concedente, de todos os bens reversíveis.

C)

A reversão no advento do termo contratual farse-á sem a indenização das parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis,
ainda não amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do serviço
concedido.

D)

A encampação da concessão poderá ser
declarada pelo poder concedente quando a
concessionária paralisar o serviço ou concorrer
para tanto, ressalvadas as hipóteses
decorrentes de caso fortuito ou força maior.
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24.

A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, obedecendo aos
princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, considera que
A)

os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores.

B)

os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo, nos limites da
lei.

C)

todos os cargos, empregos e funções públicas
são, igualmente, acessíveis aos brasileiros e
estrangeiros.

D)

as funções de confiança e os cargos em
comissão serão exercidos exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo e
destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento.

27.

Em relação ao Anexo de Riscos Fiscais,
previsto na LC Nº 101/2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal, é correto afirmar que
A)

nele serão avaliados os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas
públicas, informando as providências a serem
tomadas, caso se concretizem.

B)

conterá avaliação do cumprimento das metas
relativas ao ano anterior.

C)

conterá evolução do patrimônio líquido,
também nos últimos três exercícios, destacando
a origem e a aplicação dos recursos obtidos
com a alienação de ativos.

D)

nele serão estabelecidas metas anuais, em
valores correntes e constantes, relativas a
receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública, para o
exercício a que se referirem e para os dois
seguintes.

28.
25.

Os servidores abrangidos pelo regime próprio
de previdência de que trata a CF/88 serão
aposentados

Atente ao seguinte dispositivo legal: “Sem
prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito
Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça”.

A)

compulsoriamente, com proventos integrais,
aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.

O dispositivo em comento relaciona-se ao princípio
da

B)

compulsoriamente, com proventos integrais,
aos 70 (setenta) anos de idade.

A)

isonomia.

C)

voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no
serviço público e cinco anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, sessenta anos
de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos
de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.

B)

legalidade.

C)

capacidade contributiva.

D)

vedação ao confisco.

D)

voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no
serviço público e cinco anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, sessenta e
cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.

26.

Assinale a opção que completa corretamente a
lacuna da seguinte frase: “Os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir _____________, na forma
das respectivas leis, para o custeio do serviço de
iluminação pública”.
A)

imposto

B)

taxa

C)

contribuição

D)

empréstimo compulsório

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

29.

Compete aos Municípios instituir impostos

sobre
A)

transmissão causa mortis e doação, de
quaisquer bens ou direitos.

B)

operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior.

C)

propriedade de veículos automotores.

D)

transmissão inter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição.
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30.

No que diz respeito à responsabilidade
tributária é correto afirmar que
A)

B)

C)

D)

em processo de falência, o produto da alienação
judicial de empresa, filial ou unidade produtiva
isolada permanecerá em conta de depósito à
disposição do juízo de falência pelo prazo de 1
(um) ano, contado da data de alienação,
somente podendo ser utilizado para o
pagamento de créditos extraconcursais ou de
créditos que preferem ao tributário.
a pessoa jurídica de direito privado que resultar
de fusão, transformação ou incorporação de
outra ou em outra não é responsável pelos
tributos devidos até a data do ato pelas pessoas
jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
a pessoa natural ou jurídica de direito privado
que adquirir de outra, por qualquer título, fundo
de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra
razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até a data
do ato, subsidiariamente, se o alienante cessar
a exploração do comércio, indústria ou
atividade.
a pessoa natural ou jurídica de direito privado
que adquirir de outra, por qualquer título, fundo
de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra
razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até a data
do ato, solidariamente com o alienante, se este
prosseguir na exploração ou iniciar dentro de
seis meses a contar da data da alienação, nova
atividade no mesmo ou em outro ramo de
comércio, indústria ou profissão.

31.

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do seguinte enunciado:
“A União poderá instituir: I - mediante
____________¹, ____________² não previstos,
desde que sejam ____________³ e ____________4
fato gerador ou base de cálculo próprios dos
discriminados nesta Constituição”.
A)

lei complementar¹; tributos²; cumulativos³;
tenham4.

B)

medida provisória¹; impostos²; não
cumulativos³; não tenham4

C)

lei complementar¹; impostos²; não
cumulativos³; não tenham4

D)

medida provisória¹; tributos²; cumulativos³;
tenham4.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

32.

Quanto ao imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, pode-se afirmar
corretamente que
A)

não pode ser progressivo em razão do valor do
imóvel.

B)

pode ter alíquotas diferentes de acordo com a
localização e o uso do imóvel.

C)

pode ser progressivo em relação à renda do
proprietário.

D)

não pode ser progressivo em nenhuma
hipótese.

33.

Segundo a CF/88, é facultado ao Poder
Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar, dentre outros
impostos, as alíquotas dos impostos sobre
A)

importação de produtos estrangeiros e renda e
proventos de qualquer natureza.

B)

exportação, para o exterior, de produtos
nacionais ou nacionalizados e propriedade
territorial rural.

C)

produtos industrializados e operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos
ou valores mobiliários.

D)

grandes fortunas e propriedade predial e
territorial urbana.

34.

No que concerne a lançamentos tributários,
assinale a assertiva verdadeira.
A)

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,
dispensáveis à sua efetivação.

B)

A retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando visa reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, ainda
que depois de notificado do lançamento.

C)

A revisão do lançamento poderá ser iniciada
ainda que extinto o direito da Fazenda Pública.

D)

Não influem sobre a obrigação tributária
quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro,
visando à extinção total ou parcial do crédito.
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35.

Em relação às obrigações alternativas,
assinale a proposição verdadeira.
A)

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

B)

Pode o devedor obrigar o credor a receber parte
em uma prestação e parte em outra.

C)

No caso de pluralidade de optantes, havendo
acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo
o prazo por este assinado para a deliberação.

D)

Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir
nenhuma das prestações, não competindo ao
credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar
o valor da que por último se impossibilitou,
mais as perdas e danos que o caso determinar.

36.

Os bens móveis cujo uso importa destruição
imediata da própria substância, sendo também
considerados tais os destinados à alienação, são
classificados como bens
A)

singulares.

B)

fungíveis.

C)

consumíveis.

D)

infungíveis.

39.

No que diz respeito a contratos aleatórios,
assinale a assertiva que está de acordo com o
Código Civil.
A)

Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a
coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem
a existir um dos contratantes assuma, terá o
outro direito de receber integralmente o que lhe
foi prometido, desde que de sua parte não
tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do
avençado venha a existir.

B)

Se for aleatório, por serem objeto dele coisas
futuras, tomando o adquirente a si o risco de
virem a existir em qualquer quantidade, terá
também direito o alienante a todo o preço,
ainda que de sua parte tiver concorrido culpa, e
ainda que a coisa venha a existir em
quantidade inferior à esperada.

C)

Se for aleatório o contrato, por se referir a
coisas existentes, mas expostas a risco, não
assumido pelo adquirente, terá igualmente
direito o alienante a todo o preço, posto que a
coisa já não existisse, em parte, ou de todo, no
dia do contrato.

D)

A alienação aleatória não poderá ser anulada
como dolosa pelo prejudicado, ainda que se
prove que o outro contratante não ignorava a
consumação do risco, a que no contrato se
considerava exposta a coisa.

37.

Assinale a opção que completa, correta e
respectivamente, as lacunas do seguinte dispositivo
legal: “Se a prestação do fato tornar-se impossível
sem culpa do devedor, ________________¹ a
obrigação; se por culpa dele, ________________²
por perdas e danos”.

40.

Considerando-se a temática da
responsabilidade civil, pode-se afirmar corretamente
que
A)

o incapaz não responde pelos prejuízos que
causar, se as pessoas por ele responsáveis não
tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem
de meios suficientes.

B)

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

C)

ressalvados outros casos previstos em lei
especial, os empresários individuais e as
empresas respondem, comprovada a culpa,
pelos danos causados pelos produtos postos em
circulação.

D)

a responsabilidade civil é sempre dependente
da criminal, não se podendo questionar mais
sobre a existência do fato, ou sobre quem seja
o seu autor, quando estas questões se acharem
decididas no juízo criminal.

1

A)

não se resolverá , responderá²

B)

resolver-se-á 1; responderá²

C)

não se resolverá1, não responderá²

D)

resolver-se-á1, não responderá²

38.

Quanto aos contratos cíveis, pode-se afirmar
corretamente que
A)

os contratantes são obrigados a guardar,
somente na conclusão do contrato, os princípios
de probidade e boa-fé.

B)

em qualquer espécie de contrato, são nulas as
cláusulas que estipulem a renúncia antecipada
a direito resultante da natureza do negócio.

C)

quando houver, no contrato de adesão,
cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-seá adotar a interpretação mais favorável ao
aderente.

D)

é vedado às partes estipular contratos atípicos.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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41.

Assinale a opção que completa corretamente a
lacuna do seguinte dispositivo legal: “Pelo contrato
___________________, o consignante entrega bens
móveis ao consignatário, que fica autorizado a
vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo
se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a
coisa consignada”.
A)

estimatório

B)

de troca ou permuta

C)

de depósito

D)

de compra e venda com reserva de domínio

45.

Atente às seguintes afirmações a respeito da
responsabilidade das partes por dano processual:
I.

De ofício ou a requerimento, o juiz condenará
o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá
ser de dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou.

II.

Quando o valor da causa for irrisório ou
inestimável, a multa poderá ser fixada em até
20 (vinte) vezes o valor do salário mínimo.

III.

Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de
má-fé, o juiz condenará cada um na proporção
de seu respectivo interesse na causa ou
solidariamente aqueles que se coligaram para
lesar a parte contrária.

IV.

O valor da indenização será fixado pelo juiz ou,
caso não seja possível mensurá-lo, liquidado
por arbitramento ou pelo procedimento
comum, em autos apartados.

42.

Segundo o Código Civil, aquele que restituir a
coisa achada terá direito
A)

a uma recompensa não inferior a cinco por
cento do seu valor, somente.

B)

somente à indenização pelas despesas que
houver feito com a conservação e transporte da
coisa, se o dono não preferir abandoná-la.

C)

a uma recompensa não inferior a cinco por
cento do seu valor, e à indenização pelas
despesas que houver feito com a conservação e
transporte da coisa, se o dono não preferir
abandoná-la.

D)

a uma recompensa não inferior a cinco por
cento do seu valor, e à indenização somente
pelas despesas que houver feito com a
conservação da coisa, se o dono não preferir
abandoná-la.

43.

Assinale a opção que completa corretamente a
lacuna do seguinte dispositivo legal: “Dar-se-á
_____________ entre 2 (duas) ou mais ações
quando houver identidade quanto às partes e à
causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais
amplo, abrange o das demais”:
A)

continência.

B)

litispendência.

C)

correspondência.

D)

conexão.

Está correto o que se afirma somente em
A)

I e IV.

B)

II e IV.

C)

III.

D)

I, II e III.

46.

Compete à autoridade judiciária brasileira,
com exclusão de qualquer outra,
A)

conhecer de ações relativas a imóveis situados
no Brasil.

B)

processar as ações em que o réu, qualquer que
seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no
Brasil.

C)

julgar as lides em que a obrigação tiver de ser
cumprida no Brasil.

D)

apreciar as demandas cujo fundamento seja
fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.

47.

Esse dispositivo relaciona-se ao princípio

Assinale a opção que completa, corretamente,
as lacunas do seguinte dispositivo legal: “A ação
proposta perante tribunal estrangeiro ___________¹
litispendência e ___________² a que a autoridade
judiciária brasileira conheça da mesma causa e das
que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em
contrário de tratados internacionais e acordos
bilaterais em vigor no Brasil”.

A)

da proporcionalidade.

A)

induz¹; não obsta²

B)

do dispositivo.

B)

não induz¹; obsta²

C)

do livre convencimento motivado.

D)

da instrumentalidade das formas.

C)

induz¹; obsta²

D)

não induz¹; não obsta²

44.

Atente ao seguinte dispositivo legal: “Os atos
e os termos processuais independem de forma
determinada, salvo quando a lei expressamente a
exigir, considerando-se válidos os que, realizados de
outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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48.

Atente ao que se diz a respeito da cobrança
judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, e
assinale com V o que for verdadeiro e com F o que
for falso.
(

(

)

)

A inscrição, que se constitui no ato de
controle administrativo da legalidade, será
feita pelo órgão competente para apurar a
liquidez e certeza do crédito e interromperá a
prescrição, para todos os efeitos de direito.
A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez, não
podendo ser ilidida por qualquer meio de
prova.

(

)

A garantia da execução, por meio de
depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro garantia, produz os mesmos efeitos
da penhora.

(

)

Em regra, a penhora poderá recair sobre
estabelecimento comercial, industrial ou
agrícola, bem como em plantações ou
edifícios em construção.

50.

Assinale a opção que corresponde à correta
definição da dimensão formal do princípio do devido
processo legal.
A)

É uma forma de controle de conteúdo das
decisões.

B)

Exige o respeito a um conjunto de garantias
processuais mínimas, como o contraditório, o
juiz natural, a duração razoável do processo.

C)

Tem como principal fundamento a necessidade
de garantia à parte do direito de manifestar-se
e influenciar no convencimento do julgador.

D)

Funda-se, mormente, na ideia de que é
necessário garantir-se a defesa da parte pelos
mais diversos meios e formas em direito
admitidos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

V, V, F, F.

B)

F, V, F, V.

C)

F, F, V, F.

D)

V, F, F, F.

49.

Considerando-se os prazos da Fazenda Pública
em juízo, é correto afirmar que
A)

não se aplica o benefício da contagem em dobro
quando a lei estabelecer, de forma expressa,
prazo próprio para o ente público.

B)

a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público gozarão de prazo
em quádruplo para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir
da intimação pessoal.

C)

a intimação pessoal far-se-á por meio
eletrônico, somente.

D)

computar-se-á em quádruplo o prazo para
contestar e em dobro para recorrer quando a
parte for a Fazenda Pública.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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