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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

PROCURADOR JURÍDICO 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Analise as afirmativas sobre as normas 

constitucionais 

 

I. Normas Constitucionais de eficácia limitada são 

aquelas que apresentam aplicabilidade indireta 

mediata e reduzida; 

II. Normas Constitucionais de eficácia absoluta são 

tangíveis, a favor delas e tem o poder de emendar; 

III. As normas com eficácia plena, desde sua entrada em 

vigor, são plenamente eficazes, para disciplinarem as 

relações jurídicas ou sua efetivação. 

 

Assinale: 

 

A) Se as afirmativas I e II estiverem corretas. 

B) Se somente a alternativa I estiver correta. 

C) Se as alternativas I e III estiverem corretas. 

D) Se somente a alternativa III estiver correta. 

 

22) Sobre o Habeas Corpus, assinale a única alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O Habeas Corpus trata-se de uma cláusula Pétrea. 

B) O Habeas Corpus liberatório ou repressivo pretende 

fazer cessar o desrespeito à liberdade de locomoção. 

C) Um dos requisitos exigidos por liminar no Habeas 

Corpus é o periculum in mora. 

D) Somente O Estado de Defesa e o Estado de Sitio 

suspendem a garantia do Habeas Corpus. 

 

23) A respeito do Mandado de Segurança, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

A) O mandado de segurança é conferido aos indivíduos 

para que se defendam de atos ilegais ou praticados 

com abuso de poder, constituindo-se verdadeiro 

instrumento de liberdade civil e liberdade política. 

B) O mandado de segurança diz respeito ao seu 

cabimento em relação aos dados e registros 

acobertados pelo sigilo da defesa nacional. 

C) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, somente de pessoas físicas 

que sofrerem violação. 

D) O Supremo Tribunal de Justiça carece de 

competência constitucional originária para processar 

e julgar o mandado de segurança. 

24) É o meio constitucional posto à disposição de 
qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou 
contratos administrativos, ou a estes equiparados 
ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e 
municipal ou de suas autarquias, entidades 
paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas 
com dinheiros públicos. 
 

 

O conceito acima se refere a: 

 

A) Habeas Data 

B) Ação Popular 

C) Mandado de Injunção 

D) Mandado de Segurança 
 

 

25) Sobre o Poder Legislativo é correto afirmar: 
 
 

A) Elaboração de decretos e regulamentos para 
assegurar a fiel execução das leis, o decreto é o 
veículo de manifestação do Presidente da República. 

B) É aquele que tem o poder de fazer, emendar, alterar 
e revogar as leis. 

C) Tem a função de exercer a jurisdição e resolver as 
lides. 

D) Na esfera estadual, o Poder Legislativo é composto 
por vereadores e senadores. 

 

 

26) Acerca do Tribunal de Contas da União, marque a 
alternativa INCORRETA: 

 
 

A) O Tribunal de Contas da União é um órgão técnico e 
não jurisdicional. 

B) Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 
denunciar perante a o Tribunal de Contas da União. 

C) O Tribunal de Contas da União é composto por 12 
(doze) ministros, 9(nove) senadores e tem sede em 
São Paulo. 

D) De acordo com o texto constitucional, poderão existir 
também os Tribunais de Contas no Distrito Federal e 
nos Municípios, como em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. 

 

27) A respeito dos Direitos Sociais, é correto afirmar que: 
 
 
 

A) Os direitos sociais previstos constitucionalmente são 
normas de ordem privada, com características 
violáveis. 

B) A Constituição Federal é omissa quanto a proteção 
da relação de emprego contra a despedida arbitrária 
ou sem justa causa. 

C) Direitos Sociais são direitos fundamentais do homem, 
caracterizando-se como verdadeiras liberdades 
positivas, de observância obrigatória em um Estado 
Social de Direito. 

D) Os direitos sociais enumerados exemplificativamente 
no Capítulo II do título II do texto constitucional 
esgotam todos os direitos fundamentais dos 
Empregadores. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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28) Em relação à Lei de Organização Judiciária do 

Estado do Piauí, Lei Ordinária nº 3.716, de 12 de 

dezembro de 1979. 
 

Segundo o art. 6º desta lei, são requisitos para 

criação de uma Comarca no Estado do Piauí: 
 

I. População mínima de dez mil habitantes no 

município, com, pelo menos, dois mil na sede. 

II. Receita tributária federal, estadual, municipal 

superior a mil vezes o salário-mínimo regional, em 

sua totalidade. 

III. Território de área superior a quarenta quilômetros 

quadrados. 

IV. Residência condigna do Juiz e promotor. 
 

Assinale: 
 

A) Se as alternativas I, II e IV são verdadeiras. 

B) Se somente a alternativa III é verdadeira. 

C) Se as alternativas II e III são verdadeiras. 

D) Se todas as alternativas são verdadeiras. 

 

29) Segundo o art. 10 da Lei 3.716, de 12 de dezembro 

de 1979 do Piauí, fazem parte dos  órgãos do Poder 

Judiciário do Estado: 

 

A) O Tribunal de Justiça, o Conselho da Magistratura e 

a Corregedoria da Justiça, dentre outros. 

B) Os Funcionários Públicos e os Serventuários dos 

Ofícios de Justiça. 

C) As instituições públicas e particulares de Curso de 

Direito. 

D) Os Funcionários da Justiça e do Tribunal de Contas 

do Estado. 

 

30) A(O)_____________é o instrumento convocatório 

utilizado para chamar os interessados  a participar da 

licitação quando adotada a modalidade convite. 
 

Assinale a alternativa que completa a lacuna: 

 

A) Edital 

B) Carta-convite 

C) Jornal-convite 

D) Imprensa oficial 

 

31) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

para escolha de trabalho técnico científico ou 

artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios 

constantes de edital publicado na imprensa oficial 

com antecedência mínima de 45 dias. 
 

A modalidade de licitação a que se refere o enunciado é: 
 

A) Convite 

B) Tomada de preços 

C) Concurso 

D) Concorrência 

32) Em se tratando de antecedência mínima do edital, os 

prováveis interessados na modalidade PREGÃO, 

contados a partir da publicação do aviso, terão 

quantos dias úteis para licitar? 

 

A) 45 (quarenta e cinco dias) 

B) 30 (trinta dias) 

C) 5 (cinco dias) 

D) 8 (oito dias) 

 

33) Os os itens I e II: 

 

I. A ______________deve ser de apenas parte da 

competência do órgão ou agente, não de todas as 

suas atribuições. 

II.  A ______________será permitida, em caráter 

excepcional e por motivos relevantes, devidamente 

justificados. 

 

As palavras que completam em sequência, corretamente 

as lacunas I e II são: 

 

A) Autorização-Avocação 

B) Delegação-Avocação 

C) Avocação-Usurpação 

D) Delegação-Indenização 

 

34) A empresa JR Construção e Incorporação Ltda. 

almeja construir um prédio de 90 andares junto a 

avenida de maior movimento próximo ao Rio Poty em 

Teresina. 

 

É sabido que, o plano diretor da cidade permite que as 

construções não ultrapassem a 50 andares. 

 

Diante desta situação, a quem cabe o dever de fiscalizar? 

 

A) Associação dos Engenheiros do Estado do Piauí. 

B) A sociedade em geral. 

C) Polícia Militar. 

D) Poder de Polícia. 

 

35) É o instituto através do qual o Estado atribui o 

exercício de um serviço público a alguém que aceita 

prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco. 

 

Este conceito refere-se a: 

 

A) Concessão de Serviço Público. 

B) Permissão de Serviço Público. 

C) Autorização de Serviço Público. 

D) Exploração de Serviço Público. 
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36) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 

probatório por período de 3 (três) anos. De acordo 

com a orientação jurisprudencial, é correto afirmar 

que: 

 

A) O estágio probatório protege o funcionário contra a 

extinção do cargo. 

B) 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio 

probatório, será submetida à homologação da 

comissão especial a avaliação do desempenho do 

servidor. 

C) O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado ou, se estável, readaptado ao cargo 

anteriormente ocupado. 

D) Funcionário em estágio probatório não pode ser 

exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as 

formalidades legais de apuração de sua capacidade. 

 

37) Um serviço público é prestado por órgão com 

competência específica para tanto e ele integra a 

estrutura de uma fundação pública, a qual detém a 

titularidade do serviço. Nesse caso, está presente a 

seguinte forma de prestação de serviço público: 

 

A) Prestação desconcentrada descentralizada 

B) Prestação desconcentrada centralizada 

C) Prestação por colaboração 

D) Prestação concentrada centralizada 

 

38) Caso determinado servidor público deseje a 

mudança de localidade do exercício do serviço para 

acompanhar o cônjuge, também servidor público, que 

foi deslocado a pedido, deverá solicitar ao poder 

público: 

 

A) Redistribuição 

B) Remoção 

C) Licença para tratar de interesses particulares 

D) Transferência 

 

 

 

 

39) Além das cláusulas essenciais dos contratos de 

serviços previstos na Lei 8.987/95, os contrato de 

parceria público-privada devem prever todos os itens 

abaixo, EXCETO: 

 

A) O prazo de vigência do contrato, compatível com a 

amortização dos investimentos realizados, não 

inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) 

anos, incluindo eventual prorrogação. 

B) As penalidades aplicáveis à Administração Pública e 

ao parceiro privado em caso de inadimplemento 

contratual, fixadas sempre de forma proporcional à 

gravidade da falta cometida, e às obrigações 

assumidas. 

C) A repartição de riscos entre as partes, inclusive os 

referentes a caso fortuito, força maior, fato do 

príncipe e álea econômica extraordinária. 

D) As cláusulas contratuais de atualização automática 

de valores baseadas em índices e fórmulas 

matemáticas. 

 

40) Determinado crédito tributário foi constituído 

definitivamente em 30/10/2008. Em 30/04/2010, o 

contribuinte solicitou o parcelamento do crédito 

tributário, sendo deferido pela Fazenda em 

15/06/2010. Em relação ao fato acima, assinale a 

alternativa correta: 

 

A) Podemos afirmar que dia 30/10/2008 ocorreu o 

lançamento do crédito tributário, ou seja, sua 

constituição definitiva. 

B) A solicitação de parcelamento foi um ato inequívoco 

extrajudicial em que o devedor reconheceu o débito, 

interrompendo o prazo prescricional contra a 

Fazenda. 

C) Com o deferimento do parcelamento em 15/06/2010 

ocorreu a extinção do crédito tributário, não podendo 

mais a Fazenda inscrever o contribuinte em Dívida 

Ativa. 

D) Ocorrendo o inadimplemento do contribuinte frente 

ao parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir 

apenas pelo que faltava anteriormente à interrupção. 
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41) Determinado contribuinte do Imposto sobre 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

efetuou o recolhimento do tributo a maior. Não houve 

protesto do pagamento pelo contribuinte. Nessa 

situação hipotética, analise os itens abaixo e assinale 

a alternativa correta: 

 

I. O sujeito poderá pleitear a repetição do indébito do 

tributo e, somente após protesto aprovado, terá ele 

direito à restituição do tributo pago indevidamente. 

II. O contribuinte terá direito ao indébito tributário 

independentemente de protesto pelo sujeito passivo. 

III. A restituição do tributo indevido vence a juros 

moratórios não capitalizáveis a partir do trânsito em 

julgado da sentença declaratória da repetição. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

42) Majorou-se a alíquota do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) em 30/07/2015, observando-se 

os requisitos de relevância e urgência, através de 

uma Medida Provisória (MP). Assim, é correto afirmar 

que: 

 

A) A cobrança baseada na MP só poderá ser realizada 

no exercício subsequente e desde que tenha sido 

convertida em lei até 30/11/2015. 

B) A cobrança baseada na MP poderá ser realizada 

imediatamente, pois o Imposto sobre Produtos 

Industrializados não segue o princípio da legalidade. 

C) A cobrança baseada na MP terá a duração de 

apenas 30 (trinta) dias caso não seja convertida em 

lei dentro do prazo constitucional. 

D) A cobrança baseada na MP será realizada a partir do 

exercício seguinte a contar da sua conversão em lei, 

uma vez que o Imposto sobre Produtos 

Industrializados não respeita o princípio da 

noventena. 

 

43) Tendo em vista a jurisprudência acerca do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), julgue 

os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em 

seguida, assinale a alternativa com a ordem correta 

das respostas: 

 

 ) O imposto sobre serviços não incide sobre os 

depósitos, as comissões e taxas de desconto, 

cobrados pelos estabelecimentos bancários. 

 ) É inconstitucional a incidência do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre 

operações de locação de bens móveis. 

 ) O ISS não incide sobre a atividade de expedição de 

carteira nacional de habilitação pelos centros de 

condutores. 

A) V – V – V 

B) V – F – V 

C) F – V – F 

D) F – F – F 

 

44) Silvio Cantos, importante empresário, contrata 

prestador de serviço, com estabelecimento localizado 

na cidade do Rio de Janeiro, para decoração e 

jardinagem de sua residência localizada em São 

Paulo. Nesse caso, é correto afirmar que: 

 

A) Cabe ao município do Rio de Janeiro o Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente na 

prestação, tendo como responsável tributário Silvio 

Cantos. 

B) Cabe ao município de São Paulo o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, tendo como 

contribuinte o prestador do serviço. 

C) Cabe ao município de São Paulo o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, tendo como 

responsável tributário Silvio Cantos. 

D) Não há incidência de Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza sobre a prestação, por tratar-se 

de serviço pessoal. 

 

45) De acordo com a Constituição Federal, salvo 

determinação em contrário na legislação, a isenção 

ou não incidência do Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS): 

 

A) Não implicará crédito para compensação com o 

montante nas operações seguintes, exceto no caso 

de a operação seguinte ser uma exportação. 

B) Não acarretará a anulação do crédito relativo às 

operações anteriores. 

C) Manterá os créditos anteriores se relativos a livros, 

jornais, periódicos e o papel destinado a sua 

impressão. 

D) Acarretará a transferência do crédito relativo às 

operações anteriores à matriz ou à filial. 

 

46) Maurício é empresário individual. No final do ano de 

2014, ele sofreu um acidente de carro, ocasionando 

sua incapacidade relativa superveniente para atos da 

vida civil. De acordo com o Código Civil, são 

exigências para que Maurício permaneça na 

condição de empresário individual: 

 

A) Autorização judicial e representação. 

B) Autorização judicial e assistência. 

C) Representação e Maurício não pode ser 

administrador. 

D) Capital totalmente integralizado e representação. 
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47) Em relação às sociedades limitadas, é INCORRETO 

afirmar que: 
 

A) Se o contrato social não dispuser sobre o assunto, 

ser-lhe-ão aplicadas supletivamente as regras das 

sociedades anônimas. 

B) Nas sociedades limitadas, é vedada a contribuição 

que consista em prestação de serviço. 

C) A responsabilidade dos sócios é restrita às quotas de 

cada um, porém eles respondem solidariamente pela 

integralização do capital social. 

D) As sociedades limitadas podem facultar entre firma 

ou denominação social. 

 

48) Acerca dos fatos jurídicos, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu 

autor haja feito a reserva mental de não querer o que 

manifestou, salvo se dela o destinatário tinha 

conhecimento. 

II. O silêncio importa anuência, quando as 

circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for 

necessária a declaração de vontade expressa. 

III. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia 

interpretam-se estritamente. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

49) São móveis os bens suscetíveis de movimento 
próprio, ou de remoção por força alheia, sem 
alteração da substância ou da destinação 
econômico-social. Consideram-se móveis para os 
efeitos legais todos os itens abaixo, EXCETO: 

 
 
 

A) Os direitos pessoais de caráter patrimonial. 

B) O direito à sucessão aberta. 

C) Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações 

correspondentes. 

D) As energias que tenham valor econômico. 

 
50) O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e 

dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 
quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
Sobre a propriedade, de acordo com o Código Civil, 
assinale a alternativa correta: 

 
 

 

A) O proprietário pode ser privado da coisa, exceto em 
caso de perigo público iminente. 

B) A propriedade do solo abrange as jazidas, minas e 
demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica. 

C) A propriedade presume-se plena e exclusiva a partir 
do momento em que se prove. 

D) Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda 
quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por 
preceito jurídico especial, couberem a outrem. 

51) No caso de crimes contra a ordem tributária, 

econômico e relações de consumo, caso forneça por 

escrito informações sobre o fato e a autoria, bem 

como indicando o tempo, o lugar e os elementos de 

convicção, qualquer pessoa poderá provocar, para 

apuração, a iniciativa de competência: 
 

A) Da Defensoria Pública 

B) Da Advocacia Geral 

C) Do Tribunal de Justiça 

D) Do Ministério Público 

52) Sobre os crimes de abuso de autoridade, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. A representação contra autoridade será feita em 

duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo 

do abuso de autoridade, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de 

todas as testemunhas que houver. 

II. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao 

livre exercício do culto religioso. 

III. Não comparecendo o réu nem seu advogado, o Juiz 

nomeará imediatamente defensor para funcionar na 

audiência e nos ulteriores termos do processo. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

53) Dentre os itens abaixo, de acordo com o Código 

Processual Civil, deverá preferencialmente observar 

a penhora o seguinte item: 

 

A) Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do 

Distrito Federal com cotação em mercado. 

B) Bens imóveis. 

C) Títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado. 

D) Percentual do faturamento de empresa devedora. 

 

54) Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o 
executado ou o interessado para integrar a relação 
processual. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
 

A) Para a validade do processo é indispensável a 
citação do réu ou do executado, ressalvadas as 
hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 
improcedência liminar do pedido. 

B) O comparecimento espontâneo do réu ou do 
executado não supre a falta ou a nulidade da citação. 

C) Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 
em favor do réu antes da citação, incumbe ao 
escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o 
resultado do julgamento. 

D) A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser 
feita na pessoa do representante legal ou do 
procurador do réu, do executado ou do interessado. 
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55) São sujeitos à execução os bens do sucessor a título 

singular, tratando-se de execução fundada em direito 

real ou obrigação reipersecutória. Um bem alienado 

pelo sucessor em execução será considerada fraude 

quando: 

 

A) Sobre o bem pender ação fundada em direito real ou 

com pretensão reipersecutória, mesmo que a 

pendência do processo não tenha sido averbada no 

respectivo registro público. 

B) Tiver sido averbado, no registro do bem, ato de 

constrição administrativa originário. 

C) Tiver sido acertado, no contrato de compra e venda, 

a pendência do processo de execução. 

D) Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, 

tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à 

insolvência. 

 

56) Quanto aos Princípios Aplicáveis e Territorialidade, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Princípio da defesa ou real: aplica-se a lei penal da 

nacionalidade do bem jurídico lesado, não 

importando o local da infração penal ou a 

nacionalidade do sujeito ativo. 

B) Princípio da Territorialidade: aplica-se a lei do país a 

que pertence o agente, pouco importando o local do 

crime, a nacionalidade da vítima ou o bem jurídico 

violado. 

C) Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa: 

aplica-se a lei penal do local do crime, não 

importando a nacionalidade do agente da vítima ou 

do bem jurídico. 

D) Princípio da representação, do pavilhão, da 

substituição ou da bandeira: o agente fica sujeito à lei 

do país onde for encontrado, não importando a sua 

nacionalidade. 

 

57) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 

ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, 

de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo 

em proveito próprio ou alheio, estamos nos referindo 

ao crime de: 

 

A) Prevaricação 

B) Peculato 

C) Concussão 

D) Corrupção passiva 

 

58) A Pena aplicada ao crime de Usurpação de Função 

Pública é: 

 

A) Detenção, de 1 (um) ano a 3 (três) anos. 

B) Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) meses. 

C) Detenção de 15(quinze) dias. 

D) Detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos e multa. 

 

59) Dos crimes contra a Administração da Justiça 

assinale a alternativa FALSA: 

 

A) Importar ou exportar mercadoria proibida. 

B) Reingressar no território nacional o estrangeiro que 

dele foi expulso. 

C) Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a 

ocorrência de crime ou de contravenção que sabe 

não se ter verificado. 

D) Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente 

ou praticado por outrem. 

 

60) Da análise da _______________ da lei brasileira, é 

possível que suceda a hipótese de ser o agente 

processado, julgado e condenado tanto pela lei 

brasileira como pela estrangeira, cumprindo nesta 

total ou parcialmente a pena. 

 

Diante da afirmação, a palavra que completa a lacuna é: 

 

A) Territorialidade 

B) Justiça Penal 

C) Extraterritorialidade 

D) Territorialidade Temperada 

 

 
 

 


