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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA 

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CARGO 

 

 
 

ADVOGADO 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática  Informática  Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.estreito2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 9  ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

Nunca se criticou tanto e tão acidamente a educação brasileira quanto agora. E 1 

merecidamente, pois é péssima. E, para que ela se mova, ainda é pouco o que criticamos. Mas não 2 

podemos perder a perspectiva histórica. Nunca tivemos uma educação tão vibrante e em tão rápida 3 

transformação. Vamos entender o paradoxo. Nossa educação é ruim porque sofreu quatro séculos e 4 

meio de abandono. Foi nos últimos cinquenta anos que tudo começou a acontecer. E, obviamente, é 5 

pouco tempo para recuperar os séculos perdidos e para evitar os solavancos e as incompetências do 6 

crescimento açodado. 7 

O desleixo passado nos deixa sequelas muito mais graves do que aquelas geradas pelas 8 

trapalhadas das décadas recentes. 9 

Ouvimos muitas lamúrias sobre o vácuo educacional, após a expulsão dos jesuítas. De 10 

fato, a cidade de São Paulo ficou sem escolas formais por 43 anos. Mas, enquanto funcionaram, seus 11 

colégios cobriam apenas 0,1% da população. 12 

Nossa educação era compatível com a mediocridade intelectual da época. Mesmo a 13 

educação das elites era débil e improvisada. No dizer de Bastos Ávila, era "um ensino de inutilidades 14 

ornamentais". O que havia era uma educação péssima para as elites e quase nada para os demais. 15 

Pergunta o visitante John Luckoc: "O que pode ensinar quem nada sabe?... Não havia outro meio, 16 

portanto, senão permitir que as crianças crescessem selvagens, em meio a uma chusma de escravos e 17 

vagabundos da pior espécie com quem testemunham e aprendem a praticar todas as vilanias de que 18 

sua tenra idade era capaz". 19 

O professor ensinava a um aluno de cada vez, era tudo o que ele sabia fazer. Como 20 

resultado, os outros ficavam inquietos e indisciplinados, gerando a necessidade da palmatória. Não 21 

havia seriação. Os alunos podiam entrar e sair da escola em qualquer período do ano. Da mesma 22 

forma, não havia a "grade curricular". A Aritmética não era lecionada simultaneamente ao Português, 23 

e a leitura e a escrita eram ensinadas em separado. Durante todo o Império, não houve prédios 24 

escolares em São Paulo nem móveis didáticos. Em Ubatuba, por exemplo, os alunos tinham de 25 

estudar em pé. 26 

Em suma, a principal razão do atraso de hoje é o início tardio, pois as escolas só 27 

começaram a tomar alguma consistência no século XX. Portanto,  nosso retardo educativo vem 28 

menos do que fizemos mal nas últimas décadas e mais do não feito nos quatro séculos precedentes. 29 

Mas a nós, tataranetos, não se permite complacência. Justamente por estarmos tão atrasados, temos 30 

de recuperar o tempo perdido. 31 

CASTRO, Cláudio de Moura. A culpa é do tataravô. Veja. Adaptado. 



 
CONCURSO CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREITO-MA 

 

01) O autor do texto, no que se refere à Educação 
no Brasil, 

 
A) vê as bases sociais do país, no presente, 

como frágeis para que aí se implemente um 
processo educacional de qualidade. 

B) reconhece que são procedentes as críticas a 
ela dirigidas, embora não aponte uma saída 
para tal impasse. 

C) sabe que, quando se trata de conquistas 
educacionais, é desaconselhável correr 
contra o tempo. 

D) associa o déficit educacional do presente ao 
atraso da implantação da escola no passado. 
 

02) Atente para a frase abaixo: 
 

"O desleixo passado nos deixa sequelas muito 
mais graves do que aquelas geradas pelas 
trapalhadas das décadas recentes." (L.8/9) 

 
Com a declaração em destaque, o articulista 
 
A) Admite falhas na atual educação brasileira, 

embora deixe subentendido que, em relação 

ao passado, há avanços a considerar. 

B) Condena a falta de dedicação dos educadores 

de outrora e o descompromisso dos que 

atuam no presente. 

C) Deixa claro o caos reinante no processo 

educacional dos brasileiros desde o início de 

sua história até os dias atuais. 

D) Acaba negando, tendo em vista o passado 

histórico da Educação no país, a 

possibilidade defuma melhoria nesse setor, a 

curto ou a médio prazo. 

 
03) No quarto parágrafo, o autor 
 
A) Mostra que o ensino de outrora era 

totalmente dissociado da realidade. 

B) Vale-se, para respaldar seu ponto de vista, do 

discurso de outros enunciadores. 

C) Refere-se, quando cita John Luckoc, à 

devassidão em que vivia a população do 

Brasil na época da escravatura. 

D) Abomina, mesmo que apoiado nas 

afirmações de outrem, o descaso das famílias 

de antigamente para com os próprios filhos. 

 
 

04)  
 

"Durante todo o Império, não houve prédios 

escolares em São Paulo nem móveis didáticos." 

(L.24/25). 

 
Esse fragmento exemplifica 

 

A) um texto descritivo enfocando a cidade de 

São Paulo. 

B) um enunciado constituído pela ambivalência 

de sentido. 

C) uma declaração que apresenta conteúdo de 

caráter histórico. 

D) uma estrutura narrativa cujas referências ao 

tempo ficam a cargo, exclusivamente, das 

formas verbais. 

 

05) A oração "Justamente por estarmos tão 

atrasados" (L.30), sem prejudicar o seu 

sentido original, pode ser assim reescrita: 

 

A) Justamente se estamos tão atrasados. 

B) Justamente porque estamos tão atrasados. 

C) Justamente quando estamos tão atrasados. 

D) Justamente sem que estejamos tão atrasados. 

 

06) Em relação ao léxico do texto, é correto 

afirmar: 

 

A) A palavra "perspectiva" (L.3) pode ser 

substituída, sem comprometimento da ideia 

expressa, por probabilidade de melhoria. 

B) A expressão "educação tão vibrante e em tão 

rápida transformação" (3/4) mantém 

relação semântica com "crescimento 

açodado" (L.7). 

C) O vocábulo "paradoxo" (/L.4) corresponde, 

nesse caso, a "um ensino de inutilidades 

ornamentais" (L.14/15). 

D) O termo "solavancos" (L.6) conota agressão, 

assim como "incompetências" (L.6) equivale 

a "trapalhadas" (L.9). 
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07) No texto, a forma verbal 
 
A) "se criticou" (L.1) apresenta-se na mesma 

voz que "era lecionada" (L.23). 
B) "funcionaram" (L.11) está no plural, 

concordando com o mesmo agente de 
"cobriam" (L.12). 

C) "crescessem" (L.17) mantém correlação 
modo-temporal com "testemunham" (L.18). 

D) "aprendem" (L.18) aparece como a mesma 
regência de "vem" (L.28). 

 
08) Quanto ao predicado, o nome é o núcleo 

central da informação em: 
 
A) “A Aritmética não era lecionada 

simultaneamente ao Português,” (L.23). 
B) “O professor ensinava a um aluno de cada 

vez” (L.20). 
C) “O desleixo passado nos deixa sequelas 

muito mais graves” (L.8). 
D) “Nossa educação era compatível com a 

mediocridade intelectual da época.” (L.13). 

 

09) Do ponto de vista sintático-semântico, é 

correto afirmar: 
 

A) O conectivo “que”, em “ainda é pouco o que 

criticamos.” (L.2), introduz, no contexto, a 

mesma relação estabelecida por  “que”, em 

“senão permitir que as crianças crescessem 

selvagens,” (L.17). 

B) O vocábulo “inquietos” (L.21) é um 

modificador do verbo, com sentido de modo. 

C) “seriação”,  em “Não havia seriação.” 

(L.21/22), muda de função sintática se 

houver a substituição do verbo haver por 

existir. 

D) “Tão”, em “tão vibrante e em tão rápida” 

(L.3), tem valor de advérbio, assim como 

“muitas”, em “Ouvimos muitas lamúrias 

sobre o vácuo educacional” (L.10) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10) Em face da fala de Mafalda e da reação de seus interlocutores, o texto evidencia 
 

A) a paz e o equilíbrio da humanidade como algo impossível de ser conquistado. 

B) o relativismo ideológico, impedindo o entendimento entre os homens. 

C) a falta de solidariedade, tornando o mundo cada vez mais violento. 

D) as tensões cotidianas, gerando alienação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A QUESTÃO 10 ESTÁ RELACIONADA À TIRINHA ABAIXO 
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11) Samuel, em 2006, fez uma aplicação de renda fixa 

com um depósito de R$ 1.000,00. A partir de 

então, a cada ano, o saldo em conta dobra de valor. 

Os juros produzidos pelo capital devem ser 

divididos entre seus três filhos de maneira exata 

(sem que sobre um único centavo de real). Assim, 

um ano em que se poderá fazer esta divisão é: 

 

(A) 2021 

(B) 2019 

(C) 2022 

(D) 2023 

 

12) Numa escola de 50 alunos, 26 alunos gostam de 

Matemática e 20 de Física. O número de alunos 

dessa escola que gostam de Matemática e de Física 

é: 

 

(A) Exatamente 16 

(B) Exatamente 10 

(C) No máximo 6 

(D) No mínimo 6 

 

13) 40 operários constroem uma casa em 60 dias. Após 

12 dias de trabalho o prazo foi diminuído de 8 dias. 

Quantos operários precisam ser contratados, para 

que a obra seja terminada no novo prazo?  

 

(A) 48 

(B) 10 

(C) 46 

(D) 8   

 

14) Em novembro de 2010, Paulo gastava 20% de seu 

salário no pagamento do aluguel de sua casa. A 

partir de dezembro de 2010, ele teve um aumento 

de 8% do seu salário e o aluguel de sua casa  foi  

reajustado  em  35%.  Nessas condições, para o 

pagamento do  aluguel  após  os  reajustes,  a  

porcentagem  do salário que Paulo deverá 

desembolsar mensalmente é: 

 

(A) 22,5%           

(B) 25%  

(C) 27,5%  

(D) 30%  

 

 

 

 

 

15) Uma pessoa, brincando com uma calculadora, 

digitou o número 777. A seguir, foi subtraindo 

sete, sucessivamente, só parando quando obteve 

um número negativo. Quantas vezes ao todo ela 

apertou a tecla correspondente ao sete? 

 

(A) 115 

(B) 112 

(C) 114 

(D) 111 

 

Cálculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATEMÁTICA                                                                                  QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Observe a planilha abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Em B3 temos a fórmula =A1*A2+B2, se 

mesclarmos as células A2 e B2, o valor de B3 será: 
 

A) 65 

B) 29 

C) 20 

D) 45 
 

17) Os arquivos em PDF são documentos digitais 

que são compatíveis com qualquer plataforma. 

Em relação aos editores de textos, a partir de 

qual versão o MS Word pessoal permite salvar 

os documentos com a extensão PDF, sem a 

necessidade de instalação de nenhum 

programa adicional? 
 

A) 2003 

B) 2007 

C) 2010 

D) 2013 

 

18) Os protocolos são conjuntos de normas ou 

regras que estabelecem a comunicação entre 

os computadores. O protocolo responsável por 

inserir IP Variável na máquina é: 
 

A) FTP 

B) DHCP 

C) TCP 

D) DNS 

 

 

 

19) No Windows existe um recurso visual 

responsável por realizar o efeito 

transparência. O recurso que está sendo citado 

na questão é o: 
 

A) Aero Peek 

B) Aero Shake 

C) Aero Snap 

D) Windows Aero 
 

20) Considere as seguintes células A1 = 2, A2 = 3, 

A3 = 4, A4 = 5, A5 = 6, B1 = 5, B2 = 4, B3 = 3, 

B4 = 2, B5 = 1, C1 = 3, C2 = 4, C3 = 5, C4 = 6, C5 

= 7, D1 = 6, D2 = 5, D3 = 4, D4 = 3, D5 = 1. O 

resultado da seguinte função =SOMA (B2:D3) 

é: 

 

A) 18 

B) 20 

C) 25 

D) 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                  QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Quanto aos Controles de Constitucionalidade 

previstos na CF/88 e regulamentados pela Lei 

nº 9.868/99, julgue os itens a seguir: 

 

I – Não se admitirá intervenção de terceiros no 

processo de ação declaratória de 

constitucionalidade. 

II – Proposta a ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão, não se admitirá desistência. 

III – A decisão que declara a constitucionalidade 

ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato 

normativo em ação direta ou em ação 

declaratória é irrecorrível, ressalvada a 

interposição de embargos declaratórios, salvo 

a possibilidade de ser objeto de ação 

rescisória. 

IV – Não cabe concessão de medida cautelar em 

ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão. 

V – A declaração de constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade, inclusive a interpretação 

conforme a Constituição e a declaração parcial 

de inconstitucionalidade sem redução de 

texto, têm eficácia contra todos e efeito 

vinculante em relação aos órgãos do Poder 

Judiciário e à Administração Pública federal, 

estadual e municipal. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

(A) Somente as alternativas I e V estão corretas.  

(B) Todas as alternativas estão corretas. 

(C) Somente as alternativas III e IV estão 

incorretas.  

(D) Somente as alternativas II e V estão corretas.  

 

22) De acordo com o disposto na Lei nº 

9.882/1999, marque a alternativa correta: 

 

(A) Caberá arguição de descumprimento de 

preceito fundamental quando for relevante o 

fundamento da controvérsia constitucional 

sobre lei ou ato normativo federal, estadual 

ou municipal, excluídos os anteriores à 

Constituição. 

(B) Somente a maioria absoluta poderá deferir 

pedido de medida liminar na arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) Na apreciação do pedido de liminar, o relator 

deverá ouvir os órgãos ou autoridades 

responsáveis pelo ato questionado, bem como 

o Advogado-Geral da União e o Procurador-

Geral da República, no prazo sucessivo de 

cinco dias. 

(D) Não será admitida arguição de 

descumprimento de preceito fundamental 

quando houver qualquer outro meio eficaz de 

sanar a lesividade.  

 

23) Sobre o mandado de segurança e o 

entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Superiores, assinale a alternativa correta: 

 

(A) É cabível o mandado de segurança para 

convalidar a compensação tributária realizada 

pelo contribuinte.  

(B) O Superior Tribunal de Justiça não tem 

competência para processar e julgar, 

originariamente, Mandado de Segurança 

contra ato de outros tribunais ou dos 

respectivos órgãos.  

(C) É inconstitucional lei que fixa o prazo de 

decadência para impetração de Mandado de 

Segurança.   

(D) Na impetração de Mandado de Segurança 

coletivo por entidades de classe em favor dos 

associados é imprescindível a autorização 

destes. 

 

24) Segundo a Constituição Federal, todas as 

alternativas abaixo são patrimônio nacional, e 

sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 

de condições que assegurem a preservação do 

meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais, EXCETO: 

 

(A) Arquipélago de Fernando de Noronha.  

(B) Mata Atlântica.  

(C) Serra do Mar.  

(D) Zona Costeira. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Ao Tribunal de Contas da União compete: 

 

(A) Julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, 
exceto as fundações e sociedades mantidas 
pelo Poder Público federal. 

(B) Fiscalizar as contas nacionais e internacionais 

das empresas supranacionais de cujo capital 
social a União participe, apenas de forma 
direta, nos termos do tratado constitutivo. 

(C) Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos 

congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município. 

(D) Anular, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão aos 
Tribunal Superior competente ao julgamento 

da autoridade. 
 

26) Acerca do procedimento licitatório disposto na 
Lei nº 8.666, assinale a alternativa incorreta: 

 
(A) As normas de licitações e contratos devem 

privilegiar o tratamento diferenciado e 
favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte na forma da lei.  

(B) O procedimento licitatório previsto nesta lei 
caracteriza ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da 
Administração Pública.  

(C) Qualquer cidadão poderá requerer à 
Administração Pública os quantitativos das 

obras e preços unitários de determinada obra 
executada.  

(D) O sistema instituído nesta Lei impede a pré-
qualificação de licitantes nas concorrências, a 
ser procedida sempre que o objeto da licitação 
recomende análise mais detida da qualificação 
técnica dos interessados. 

 
27) Sobre as definições de Administração Pública, 

assinale a alternativa correta: 
 
(A) A Empresa de Correios e Telégrafos é 

considerada, por determinação legal, 
integrante do conceito de Fazenda Pública, 

embora seja uma empresa pública por 
natureza.   

(B) O conceito de Fazenda Pública se confunde 
com o de Administração quer em sentido 
objetivo, quer em sentido subjetivo.  

(C) Compõem a Administração Indireta as 

autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, 
sendo que são dotadas de personalidade de 
direito público.  

(D) Nas ações judiciais, a empresa pública, 
integrante da administração pública indireta, 
tem prazo em dobro para recorrer, dado 

integrar o conceito de fazenda pública.  
 

28) De acordo com o que dispõe o Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos Federais, disposto na 

Lei nº8.112, diploma largamente utilizado de 
forma subsidiária pelos demais entes 
federativos, marque a alternativa correta: 

 
(A) O serviço noturno, prestado em horário 

compreendido entre 20 (vinte) horas de um 

dia e 6 (seis) horas do dia seguinte, terá o 
valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco 
por cento), computando-se cada hora como 
cinquenta e dois minutos e trinta segundos.   

(B) O servidor habilitado em concurso público e 
empossado em cargo de provimento efetivo 

adquirirá estabilidade no serviço público ao 
completar 2 (dois) anos de efetivo exercício.  

(C) O servidor em estágio probatório poderá 
exercer quaisquer cargos de provimento em 
comissão ou funções de direção, chefia ou 

assessoramento no órgão ou entidade de 
lotação.  

(D) Sempre que o ilícito praticado pelo servidor 
ensejar a imposição de penalidade de 
suspensão por mais de 15 (quinze) dias, de 
demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, ou destituição de cargo em 
comissão, será obrigatória a instauração de 
processo disciplinar.   

 
29) Sobre as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, julgue os itens a seguir: 
 
I – É dispensável a autorização legislativa para a 

criação de empresas subsidiárias, desde que 

haja previsão para esse fim na própria lei que 

instituiu a empresa de economia mista matriz, 

segundo entendimento do STF. 

II – Qualquer que seja o seu objeto, as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista 

sempre têm personalidade jurídica de direito 

privado, mesmo que nenhuma atue 

integralmente sob regência deste. 

III – São exemplos de sociedades de economia 

mista o Banco do Brasil S/A, a PETROBRÁS 

(Petróleo Brasileiro S/A) e a Caixa Econômica 

Federal. 

IV – O art. 173 da Constituição prescreve que a 

exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária 

aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, conforme 

definidos em lei.  

 
Marque a alternativa correta: 
 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 

(B) Somente os itens II e IV estão corretos. 

(C) Somente os itens I e III estão corretos. 

(D) Somente o item III está incorreto. 
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30) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A aplicação inadequada a servidor público 

federal da pena de suspensão, quando 

anulada e em seu lugar imposta a pena de 

demissão prevista na Lei nº 8.112 /90, não 

incorre na vedação estabelecida pela Súmula 

19 do Excelso Pretório.  

(B) Um agente comunitário de saúde que adentra 

na casa de particular para eliminar focos de 

mosquito transmissores de doenças, está se 

utilizando do poder de polícia da 

administração pública. 

(C) É constitucional a atribuição às guardas 

municipais do exercício de poder de polícia de 

trânsito, inclusive para imposição de sanções 

administrativas legalmente previstas. 

(D) Ocorrendo abuso de poder por parte da polícia 

administrativa, a responsabilidade pelo ato é 

somente da instituição, já que em nome dela 

agiu o agente, não havendo possibilidade de 

responsabilização do agente nem penal nem 

administrativamente. 

 

31) Segundo os entendimentos do Supremo 

Tribunal Federal acerca dos temas tributários, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Norma legal que altera o prazo de 

recolhimento da obrigação tributária está 

sujeita ao princípio da anterioridade.   

(B) Viola a garantia constitucional de acesso à 

jurisdição a taxa judiciária calculada sem 

limite sobre o valor da causa  

(C) Quando alugado a terceiros, não permanece 

imune ao IPTU o imóvel pertencente a 

qualquer das entidades referidas pelo art. 

150, VI, “c”, da Constituição, mesmo que o 

valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades 

essenciais de tais entidades.  

(D) A imunidade tributária conferida a instituições 

de assistência social sem fins lucrativos pelo 

art. 150, VI, "c", da constituição, alcança as 

entidades fechadas de previdência social 

privada mesmo que haja contribuição dos 

beneficiários. 

 

 

 

32) Sobre as disposições do Código Tributário 

Nacional, assinale a alternativa correta: 

 

(A) As circunstâncias que modificam o crédito 

tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 

garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou 

que excluem sua exigibilidade não afetam a 

obrigação tributária que lhe deu origem.  

(B) O lançamento reporta-se à data da ocorrência 

do fato gerador da obrigação e rege-se pela 

lei então vigente, exceto se posteriormente 

modificada ou revogada.  

(C) O lançamento regularmente notificado ao 

sujeito passivo só pode ser alterado em 

virtude de iniciativa de ofício da autoridade 

administrativa. 

(D) A modificação introduzida nos critérios 

jurídicos, em consequência de decisão judicial, 

adotados pela autoridade administrativa no 

exercício do lançamento deve ser efetivada 

em relação a um mesmo sujeito passivo. 

  

33) Sobre o IPTU, assinale a alternativa correta: 

 

(A) O fato gerador é a propriedade ou a posse de 

bem imóvel por natureza.  

(B) A base de cálculo é o valor de mercado do 

imóvel.  

(C) É defeso ao Município atualizar o IPTU, 

mediante Decreto, em percentual superior ao 

índice oficial de correção monetária. 

(D) A alteração na base de cálculo do IPTU está 

abrangida pela regra da anterioridade 

nonagesimal (ou princípio da noventena). 

 

34) Acerca do que dispõe o Codex Civil sobre 

negócio jurídico, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) O silêncio importa anuência, quando as 

circunstâncias ou os usos o autorizarem, e 

não for necessária a declaração de vontade 

expressa.  

(B) A impossibilidade inicial do objeto não invalida 

o negócio jurídico.  

(C) A validade da declaração de vontade não 

dependerá de forma especial, senão quando a 

lei expressamente a exigir.  

(D) Nas declarações de vontade se atenderá mais 

à intenção nelas consubstanciada do que ao 

sentido literal da linguagem. 
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35) De acordo com o que dispõe o Código Civil, 

são também responsáveis pela reparação 

civil: 
 
(A) Os pais, pelos seus filhos. 
(B) O empregador, por seus empregados, 

serviçais e prepostos, no exercício do trabalho 
que lhes competir, ou em razão dele. 

(C) Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou 
estabelecimentos onde se albergue por 
dinheiro, exceto para fins de educação, pelos 
seus hóspedes e moradores. 

(D) Os que gratuitamente houverem participado 
nos produtos do crime, independentemente do 

quanto tenha obtido, restando o dever de 
indenizar sem limites o lesado.  

 
36) Nos contratos bancários, havendo abusividade 

das cláusulas, o julgador, segundo o 

entendimento do STJ: 
 
(A) Deve conhecer de ofício tal abusividade. 

(B) É vedado conhecer de ofício tal abusividade. 

(C) Deve indeferir de plano o pedido. 

(D) Pode, desde que haja elementos 

comprobatórios suficientes, conhecer tal 

abusividade de oficio. 

 
37) Não compete à autoridade judiciária brasileira 

processar e julgar as ações em que: 

 

(A) Forem decorrentes de relações de consumo, 

ainda que o consumidor tiver domicílio ou 

residência no Brasil.  

(B) Houver discussão de alimentos, quando o 

credor tiver apenas domicílio no Brasil.  

(C) Houver cláusula de eleição de foro exclusivo 

estrangeiro em contrato internacional, arguida 

pelo réu na contestação.  

(D) Houver divórcio, separação judicial ou 

dissolução de união estável, proceder à 

partilha de bens situados no Brasil, ainda que 

o titular seja de nacionalidade estrangeira ou 

tenha domicílio fora do território nacional. 

 
38) Sobre competência no novo ordenamento 

processual civil, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) É competente o foro do lugar onde está a 

sede, para a ação em que for ré pessoa 

jurídica.  
(B) É competente o foro do lugar do ato ou fato 

para a ação de reparação de dano.  
(C) É competente o foro de domicílio do réu para 

as causas em que seja autor Estado ou o 
Distrito Federal.  

(D) A competência poderá modificar-se pela 

conexão ou pela continência, observado as 

disposições do Código de Processo Civil. 

39) Sobre recursos no novo ordenamento 

processo civil, assinale a alternativa correta: 

 

(A) O recorrente poderá, a qualquer tempo, desde 

que haja anuência do recorrido ou dos 

litisconsortes, desistir do recurso.  

(B) A desistência do recurso não impede a análise 

de questão cuja repercussão geral já tenha 

sido reconhecida e daquele objeto de 

julgamento de recursos extraordinários ou 

especiais repetitivos. 

(C) Dos despachos cabe recurso no prazo de cinco 

dias.  

(D) O recurso pode ser interposto pela parte 

vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo 

Ministério Público, mas somente enquanto 

parte. 

 

40) Segundo a Lei de Organização Judiciária do 

Estado do Maranhão (Lei Complementar nº 

014/91), assinale a alternativa correta: 

 

(A) A criação de novas comarcas dependerá da 

ocorrência dos seguintes requisitos população 

mínima de trinta mil habitantes e dez mil 

eleitores no termo judiciário que servirá de 

sede e audiência prévia da Corregedoria Geral 

da Justiça.   

(B) A comarca de Estreito conta com três juízes 

de direito.   

(C) Nos casos de falta ou impedimento dos 

titulares da comarca, sua competência será 

prorrogada, quanto a todos os feitos, ao juiz 

de direito designado pelo corregedor-geral da 

Justiça.  

(D) O Tribunal de Justiça, por maioria simples de 

seus membros, poderá, por meio de 

resolução, alterar a denominação e a 

competência de varas, com a consequente 

redistribuição dos feitos. 

 

 

 

 




