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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

ASSESSOR 

JURÍDICO 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-PI 

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

 

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 Atualidades 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.esperantina2016@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 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

BrOffice Writer: 

 

I. Para selecionar todo o texto no documento do 

Writer podemos utilizar a tecla de atalho 

Ctrl+T 

II. A opção Localizar pode ser utilizada por 

meio do atalho Ctrl+L 

III. A opção Localizar e Substituir pode ser 

utilizada por meio do atalho Ctrl+H 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II está correta. 

(C) Apenas a afirmativa III está correta. 

(D) As afirmativas I e II estão corretas.. 

 

17) Com relação aos periféricos analise os itens 

abaixo: 

 

I. O TouchPad é um dispositivo apenas de saída. 

II. O TrackBall é um dispositivo apenas de 

entrada. 

III. O Drive é um dispositivo de entrada e saída. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

18) Analise os itens abaixo com relação aos 

conhecimentos de tecnologias relacionados a 

internet: 

 

I. HTML é uma linguagem de formatação de 

hipertexto, onde um arquivo de texto com 

extensão .HTM ou HTMX contém textos e 

códigos especiais chamados tags e 

possibilitam a interpretação deste arquivo 

em qualquer navegado. 

II. O navegador pode visualizar páginas HTML 

de modo online, se estiverem em locais 

remotos, ou de modo off-line, se estiverem 

armazenados no computador do usuário. 

 

 

III. As páginas ativas são aquelas criadas por um 
servidor Web toda vez que um browser 
(cliente) solicita o documento. O cliente pode 
obter apenas uma cópia do documento, cujo 
conteúdo é determinado antes de ser 
publicado. As páginas .html são em sua 
maioria dinâmicas. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
(C) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
(D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
19) Com relação ao correio eletrônico analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I. A mensagem de correio eletrônico contém um 
cabeçalho e um corpo. O cabeçalho define o 
remetente, o destinatário, o assunto e 
algumas outras informações. O corpo da 
mensagem contém as informações reais. 

II. O envio Cc envia a cópia carbono para o 
destinatário especificado sem que nenhum 
outro destinatário (para, cc ou cco) da 
mensagem saiba que o mesmo a recebeu. 

III. O envio Cco permite o envio de uma cópia 
idêntica do e-mail para outro usuário, que 
teoricamente não é o destinatário direto, mas 
que tomará ciência da mesma. 

IV. Os servidores de e-mail limitam o tamanho 
dos anexos, tanto de envio quanto de 
recebimento.  

 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) As afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) As afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) As afirmativas II e III estão corretas. 
 

20) Com relação ao Microsoft Word 2010 julgue 

os itens abaixo: 
 

I. O grupo Notas de Rodapé está localizado na 

guia Referências. 

II. A opção de Macros está localizado na guia 

Exibição. 

III. O grupo Controle está localizado na guia 

Correspondências. 
 

(A) Todas as afirmativas estão corretas. 

(B) Todas as afirmativas são falsas. 

(C) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

(D) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

 INFORMÁTICA BÁSICA                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Acerca dos direitos e garantias fundamentais 

previstos no texto constitucional, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Não há previsão de pena de morte no sistema 

Constitucional. 

(B) Nenhum brasileiro será extraditado. 

(C) São gratuitas as ações de habeas corpus e 

mandado de segurança, e, na forma da lei, os 

atos necessários ao exercício da cidadania. 

(D) Constitui crime inafiançável e imprescritível a 

ação de grupos armados, civis ou militares, 

contra a ordem constitucional e o Estado 

Democrático. 

 

22) Sobre os remédios constitucionais, de acordo 

com o que dispõe o texto constitucional, 

assinale a alternativa correta: 

 

(A) Conceder-se-á mandado de injunção sempre 

que a falta de norma regulamentadora torne 

inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes 

à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

(B) O mandado de segurança coletivo pode ser 

impetrado por qualquer partido político.  

(C) Conceder-se-á habeas data para assegurar o 

conhecimento de informações relativas à 

pessoa do impetrante ou familiar em linha 

reta ou colateral até o terceiro grau.  

(D) Conceder-se-á habeas corpus sempre que 

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção ou constrição de bens, por 

ilegalidade ou abuso de poder. 

 

 

 

 

Para a resolução da questão 23 e 24, considere os 

seguintes dados hipotéticos: 

 

População de Esperantina 
38 mil 

habitantes 

Deputado Estadual Piauí 

(Subsídio) 
R$ 25 mil 

Receita do Município de 

Esperantina (para o ano 

2016) 

R$ 35 milhões 

 

Considere que o Município tem o número máximo 

(constitucionalmente permitido) de vereadores e 

que estes recebem o subsídio no valor máximo 

(constitucionalmente permitido). Por fim, considere 

que no Município, há lei ditando que o vereador não 

faz jus a um décimo terceiro salário. 

 

23) Nessa situação, qual seria o total da despesa 

com a remuneração dos vereadores? 

 

(A) Aproximadamente um milhão de reais por 

ano.  

(B) Aproximadamente dois milhões de reais por 

ano.  

(C) Aproximadamente três milhões de reais por 

ano.  

(D) Aproximadamente quinhentos mil reais por 

ano. 

 

24) Nessa situação, a despesa total com a 

remuneração dos vereadores está: 

 

(A) Correta, já que respeita os limites previstos 

constitucionalmente.  

(B) Incorreta, já que ultrapassa os limites 

previstos constitucionalmente.  

(C) Correta, já que o Município tem autonomia 

para definir seus gastos sem qualquer 

interferência da Constituição.   

(D) Correta, já que não ultrapassa o limite de 

vinte por cento da receita previsto 

constitucionalmente.   

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Compete aos Municípios, exceto: 

 

(A) Suplementar a legislação federal e a estadual 

no que couber. 

(B) Instituir e arrecadar os tributos de sua 

competência. 

(C) Aplicar suas rendas, sendo prescindível a 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei. 

(D) Prestar, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população. 

 

26) Sobre a fiscalização do Município, assinale a 
alternativa correta: 

 
(A) A fiscalização do Município será exercida pelo 

Poder Executivo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle 
interno do Poder Legislativo Municipal, na 
forma da lei. 

(B) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou 
órgãos de Contas Municipais. 

(C) O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o Prefeito 
deve anualmente prestar, só deixará de 
prevalecer por decisão da maioria absoluta 
dos membros da Câmara Municipal. 

(D) As contas dos Municípios ficarão, durante 
trinta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei. 

 

27) A lei orgânica municipal deve atender aos 
princípios constitucionais federais e 
estaduais e o seguinte preceito: 

 
(A) Organização das funções legislativas e 

fiscalizadoras da Câmara Municipal.  
(B) Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º 

dia útil de janeiro do ano subsequente ao da 
eleição. 

(C) Iniciativa popular de projetos de lei de 
interesse específico do Município, da cidade 
ou de bairros, através de manifestação de, 
pelo menos, dez por cento do eleitorado. 

(D) Inviolabilidade dos Vereadores por suas 
opiniões, palavras e atos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Estado.  

 

28) A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a todos os itens 

seguintes, exceto: 

 

(A) É garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associação sindical.  

(B) Somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia 
mista e de fundação, cabendo à medida 
provisória, neste último caso, definir as áreas 
de sua atuação.  

(C) É vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. 

(D) A administração fazendária e seus servidores 
fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre 
os demais setores administrativos, na forma 
da lei. 

 
29) Acerca das disposições constitucionais sobre 

concurso público, assinale a alternativa 
correta: 

 
(A) O prazo de validade do concurso público será 

de dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período. 

(B) Durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 

(C) A investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo de 
confiança declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração. 

(D) Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, não havendo 
previsão legal para os estrangeiros. 
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30) Compete ao Tribunal de Contas da União: 

 

(A) Assinar prazo para que o órgão ou entidade 

adote as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei, se houver qualquer 

suspeita de ilegalidade. 

(B) Fiscalizar as contas nacionais das empresas 

supranacionais de cujo capital social a União 

participe, desde que seja 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) Apreciar as contas prestadas anualmente 

pelo Presidente da República, mediante 

parecer prévio que deverá ser elaborado em 

dez dias a contar de seu recebimento. 

 

31) Sobre a prescrição, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) A exceção prescreve no mesmo prazo em que 

a pretensão. 

(B) Os prazos de prescrição não podem ser 

alterados por acordo das partes. 

(C) A prescrição pode ser alegada em qualquer 

grau de jurisdição, pela parte a quem 

aproveita. 

(D) O juiz não pode suprir, de ofício, a alegação de 

prescrição, salvo se favorecer a 

absolutamente incapaz.  

 

32) Quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, 

em quanto tempo ocorre a prescrição? 

 

(A) Um ano.  

(B) Dois anos. 

(C) Cinco anos.  

(D) Dez anos. 

33) Sobre o direito obrigacional, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao 

devedor, se outra coisa não se estipulou.  

(B) Extingue-se a obrigação de não fazer, desde 

que, sem culpa do devedor, se lhe torne 

impossível abster-se do ato, que se obrigou a 

não praticar. 

(C) Nas obrigações de dar coisa incerta, a coisa 

incerta será indicada, ao menos, em sua 

quantidade.  

(D)  Se a obrigação for de restituir coisa certa, e 

esta, sem culpa do devedor, se perder antes 

da tradição, sofrerá o credor a perda, e a 

obrigação se resolverá, ressalvados os seus 

direitos até o dia da perda. 

 

34) Sobre a responsabilidade civil, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) O incapaz responde pelos prejuízos que 

causar, se as pessoas por ele responsáveis não 

tiverem obrigação de fazê-lo ou não 

dispuserem de meios suficientes. 

(B) São também responsáveis pela reparação 

civil os pais, pelos filhos que estiverem sob 

sua autoridade e em sua companhia.  

(C) O dono de edifício ou construção responde 

pelos danos que resultarem de sua ruína, 

exceto se esta provier de falta de reparos, cuja 

necessidade fosse manifesta. 

(D) O direito de exigir reparação e a obrigação de 

prestá-la não se transmite com a herança. 

 

35) São direitos reais, EXCETO: 

 

(A) Usufruto.  

(B) Condomínio. 

(C) Anticrese.  

(D) Hipoteca.  

 



 

                                                                                                                                                          Página 11 de 12 
  

  CARGO: ASSESSOR JURÍDICO  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

       CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

36) Não tem legitimidade para propor ação civil 

pública: 

 

(A) Ministério Público Estadual.  

(B) Conselho Tutelar.   

(C) Ministério Público Federal.   

(D) Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

37) Acerca de obrigação tributária, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) A obrigação tributária é principal ou 

acessória. 

(B) A obrigação principal surge com a ocorrência 

do fato gerador, tem por objeto o pagamento 

de tributo ou penalidade pecuniária e 

extingue-se juntamente com o crédito dela 

decorrente. 

(C) A obrigação acessória decorre da legislação 

tributária e tem por objeto as prestações, 

positivas ou negativas, nela previstas no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização 

dos tributos. 

(D) A obrigação acessória, pelo simples fato da 

sua inobservância, não se converte em 

obrigação principal relativamente à 

penalidade pecuniária. 

 

38) As ações destinadas a levar a efeitos as 

sanções previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa podem ser propostas: 

 

(A) Até três anos da data da apresentação à 

administração pública da prestação de contas 

final pelas entidades referidas no parágrafo 

único do art. 1o desta Lei.     

(B) A qualquer tempo. 

(C) Até cinco anos após o término do exercício de 

mandato, de cargo em comissão ou de função 

de confiança. 

(D) Até três anos após o término do exercício de 

mandato, de cargo em comissão ou de função 

de confiança. 

39) Aquele que “presta serviços a inúmeras 

empresas, agrupado em entidade de classe, 

por intermédio desta e sem vínculo 

empregatício”, é: 

 

(A) Trabalhador Avulso.  

(B) Trabalhador Eventual.  

(C) Trabalhador Temporário.  

(D) Trabalhador Autônomo. 

 

40) Recurso de caráter extraordinário, admitido 

contra acórdãos proferidos em sede de 

Recurso Ordinário e Agravo de Petição e tem 

por objetivo a uniformização da 

jurisprudência dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, não podendo ser utilizado para 

discutir matérias de fato, sendo admissível 

inclusive nas ações submetidas ao Rito 

Sumaríssimo. O texto refere-se à: 

 

(A) Recurso Extraordinário.  

(B) Recurso de Revista.  

(C) Agravo de Instrumento.  

(D) Embargo.



 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA DE ESPERANTINA-PI 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

 




