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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ASSESSOR JURÍDICO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisaleso@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que,
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério.
O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade.
A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter
universal à reflexão sobre a condição humana.
A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos.
O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de
critérios intelectuais universalmente compartilhados.
As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados.
A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos.
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.
Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir
as diferenças entre povos e nacionalidades.
Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...)
As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito.
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial.
A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização.
A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas.
A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações
técnicas e do sistema produtivo mundial.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm
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01) Segundo o texto.

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá

A) ideia de globalização, a grande novidade do século,
originou-se com o advento do computador.

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo
mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo
ponto, inexplicável.
D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma
consequência direta da evolução tecnológica.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar:
A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas
para as questões que formulou.

do homem trará conquistas também positivas no uso da
tecnologia e na produção em escala industrial no
mundo.
B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo
mundial estão se aperfeiçoando sem as construções
intelectuais.
C) averiguar se será melhor investir em construções
intelectuais ou no sistema tecnológico de produção
mundial.
D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da
universalização do conhecimento, conseguiram dar
forma a grandes obras.
C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos
seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do
pensamento.

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está
inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do
universal em suas reflexões sobre a condição humana.
03) No texto, o autor parte do princípio de que

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa

A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o
homem.
B) a ciência se antecipou no processo de universalização do

produtivo mundial nas construções intelectuais.

A) a afirmação feita não pode ser refutada.

afirmação.
C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no
presente.
D) existem muitos argumentos que contradizem tal
afirmação.

pensamento.
C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o
espírito.
D) a literatura avançou nó processo de universalização
iniciado pela ciência.
04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande
mérito
A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da
metalurgia.
B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes
construções do espírito.
C) materializar o que já havia sido antes pensado pela
literatura e pela filosofia.
D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que
levariam à globalização.

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra
transcrita e seu significado no texto é
A) "bélico" (L.3) - ostentoso.
B) "emergência" (L.24) - surgimento.
C) "diluir" (L.26) - anular.
D) "ápice" (L.39) - apoio.
08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que
atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo
motivo que em
A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).
B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17).
C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).
D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos
sobressaltos causam hoje" (L.28)...”.
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo
em
A)

“O que hoje se chama globalização vem de muito
longe." (L.5).
B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais
diferentes se submetem” (L.22).
C) “Que ninguém se engane” (L.25).
D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente
fecundo” (L.42/43).
10) Leia o trecho abaixo:
"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma
fantástica astronave” (L.3/4).
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui
o mesmo valor morfossintático que a destacada em
A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9).
B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista"
(L.17/18).
C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por
séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).
D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento"
(L.33).
11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

explicativa.
conclusiva.
concessiva.
comparativa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) Leia o trecho abaixo:
"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas quando conseguiram dar caráter universal à
reflexão sobre a condição humana." (L.7/8)
A alternativa em que a reestruturação mantém sentido
do período acima transcrito é
A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a
produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter
universal a reflexão sobre a condição humana.
B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal
à reflexão sobre a condição humana.
C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas a partir do momento em que conseguiram
dar caráter universal à reflexão sobre a condição
humana.
D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras
portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão
sobre a condição humana.
15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente
unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da
mesma forma que a indicada em
A) “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28).
B) "que se deram em ritmo lento as transformações"
(L.33).
C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39).
D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas."
(L.41).

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada
em
A) "da literatura mundial" (L.10).
B) "de nós" (L.15).
C) "de pensamento" (L.17).
D) "da metalurgia" (L.34).
13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito
em
A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26).
B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17).
C) " o processo de universalização desencadeado pela arte
e pela filosofia." (L.19/20).
D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6).

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
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INFORMÁTICA
16) Sobre os conceitos de proteção e segurança julgue os
itens abaixo:
I.

O princípio da Confidencialidade consiste na
propriedade que assegura que o conteúdo da
informação não sofreu alteração.
II. O princípio da Disponibilidade é a capacidade de um
sistema de permitir que alguns usuários acessem
determinadas informações ao mesmo tempo em que
impde que outros, não autorizados, vejam-na.
III. O princípio da Autenticidade está vinculada à
identificação de um usuário de computador de
maneira correta.
A) Os itens I e III são verdadeiros.
B) Os itens II e III estão incorretos.
C) Os itens I e II estão incorretos.
D) Todos os itens estão incorretos.
17) Sobre os conceitos de Hardware e Software julgue os
itens abaixo:
I.

A memória RAM é um tipo de memória que permite
leitura e escrita e serve como memória primária para
sistemas computacionais.
II. Drivers são programas de computador que tem
como função permitir que os sistemas operacionais
se comuniquem com os diferentes hardwares.
III. A BIOS é um tipo de memória intermediária que fica
entre o operador de um processo e um dispositivo de
armazenamento.
A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens I e III estão corretos.
D) Apenas os itens II e III estão corretos.

QUESTÕES DE 16 A 20
A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.
19) Julgue os itens abaixo sobre o Windows 10:
I.

A hora e data exibida na barra de tarefas também
fornecem acesso para definir as configurações de
data e hora em seu computador.
II. Para diferenciar claramente as pastas pessoais das
pastas públicas, o Windows 10 refere-se às pastas
pessoais como Meus documentos, Minhas músicas,
Minhas imagens e Meus vídeos e, para as pastas
públicas, como Documentos públicos, Músicas
públicas, Imagens públicas e vídeos públicos.
III. O usuário pode controlar a exibição das bibliotecas
indo para a guia Arquivo do Explorador de Arquivos,
clicando em Painel de navegação e marcando ou
desmarcando a caixa de seleção Mostrar bibliotecas.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas o item I está correto.
D) Todos os itens estão corretos.
20) Julgue os itens abaixo sobre os recursos da Internet:
I.

Upload é o ato de carregar um arquivo na internet
para uso pessoal ou disponibilizar para que outras
pessoas possam utilizar.
II. Upgrade é o termo utilizado para quando se está
atualizando algo para a versão anterior, geralmente
para corrigir falhas de atualizações.
III. Downgrade é o termo utilizado quando se refere a
atualizar uma versão antiga de um software.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funções do Microsoft
Excel:

A) Todos os itens estão falsos.

I.

C) Apenas os itens II e III são falsos.
D) Apenas o item II é falso.

A Função PROC é analisar uma única linha ou coluna
e localizar um valor na mesma posição em uma
segunda linha ou coluna.
II. A Função CORRESP retorna um valor se uma
determinada condição for verdadeira e outro valor
caso não corresponda a pesquisa.
III. A opção de cabeçalho e rodapé do Microsoft Excel
2013 está localizado na aba inserir.

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

B) Apenas os itens I e II são falsos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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QUESTÕES DE 21 A 40

21) Compete aos Municípios, EXCETO:

24) Sobre as férias, marque a alternativa CORRETA:

A) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a
legislação municipal;
B) Manter, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, programas de educação infantil e
de ensino fundamental;
C) Promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
D) Suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber.

A) Não terá direito a férias o empregado que, no curso
do período aquisitivo, tiver percebido da Previdência
Social prestações de acidente de trabalho ou de
auxílio-doença por mais de 5 (cinco) meses, embora
descontínuos.

22) Sobre as finanças públicas é INCORRETO afirmar:
A) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão
os orçamentos anuais;
B) Cabe à lei complementar estabelecer normas de
gestão financeira e patrimonial da administração
direta e indireta bem como condições para a
instituição e funcionamento de fundos;
C) As emendas ao projeto de lei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual;
D) A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não
poderá exceder os limites estabelecidos em lei
ordinária.
23) A respeito das limitações do poder de tributar, é
INCORRETO afirmar:
A) A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação
tributária a condição de responsável pelo pagamento
de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se
realize o fato gerador presumido
B) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça;
C) É vedado apenas aos Estados e ao Distrito Federal
estabelecer diferença tributária entre bens e
serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.
D) A lei determinará medidas para que os
consumidores sejam esclarecidos acerca dos
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

B) É vedado o início das férias no período de dois dias
que antecede feriado ou dia de repouso semanal
remunerado.
C) Desde que haja concordância do empregador, as
férias poderão ser usufruídas em até três períodos,
sendo que um deles não poderá ser inferior a
quatorze dias corridos e os demais não poderão ser
inferiores a cinco dias corridos, cada um.
D) Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de
50 (cinquenta) anos de idade, as férias serão sempre
concedidas de uma só vez.
25) Marque a alternativa INCORRETA:
A) O tempo despendido pelo empregado desde a sua
residência até a efetiva ocupação do posto de
trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por
qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido
pelo empregador, não será computado na jornada de
trabalho, por não ser tempo à disposição do
empregador.
B) Por não se considerar tempo à disposição do
empregador, não será computado como período
extraordinário o que exceder a jornada normal,
ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos,
quando o empregado, por escolha própria, adentrar
ou permanecer nas dependências da empresa para
exercer atividades particulares, entre outras, a
higiene pessoal.
C) É facultado às partes, apenas por meio de convenção
coletiva de trabalho, estabelecer horário de trabalho
de doze horas seguidas por trinta e seis horas
ininterruptas de descanso, observados ou
indenizados os intervalos para repouso e
alimentação.
D) Considera-se trabalho em regime de tempo parcial
aquele cuja duração não exceda a trinta horas
semanais, sem a possibilidade de horas
suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja
duração não exceda a vinte e seis horas semanais,
com a possibilidade de acréscimo de até seis horas
suplementares semanais.
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26) Sobre a jornada de trabalho é INCORRETO afirmar:
A) As horas suplementares da jornada de trabalho
normal poderão ser compensadas diretamente até a
semana imediatamente posterior à da sua execução,
devendo ser feita a sua quitação na folha de
pagamento do mês subsequente, caso não sejam
compensadas.
B) É lícito o regime de compensação de jornada
estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito,
para a compensação no mesmo mês.
C) A prestação de horas extras habituais descaracteriza
o acordo de compensação de jornada e o banco de
horas.
D) Nos serviços permanentes de mecanografia
(datilografia, escrituração ou cálculo), a cada período
de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo
corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não
deduzidos da duração normal de trabalho.
27) Marque a alternativa FALSA:
A) A não concessão ou a concessão parcial do intervalo
intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a
empregados urbanos e rurais, implica o pagamento,
de natureza salarial, apenas do período suprimido,
com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
B) Os intervalos de descanso não serão computados na
duração do trabalho.
C) O limite mínimo de uma hora para repouso ou
refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o
Serviço de Alimentação de Previdência Social, se
verificar
que
o
estabelecimento
atende
integralmente às exigências concernentes à
organização dos refeitórios, e quando os respectivos
empregados não estiverem sob regime de trabalho
prorrogado a horas suplementares.
D) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um
período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas
para descanso.
28) Sobre os Princípios da Licitação é INCORRETO
afirmar:
A) Os atos do procedimento licitatório serão públicos,
salvo quanto ao sigilo das propostas até a sua
abertura;
B) É vedada a instituição de cláusulas e condições que
tornem sem efeito o caráter competitivo da licitação;
C) O princípio da adjudicação compulsória obriga a
Administração a convocar o vencedor para celebrar
o contrato;
D) O princípio da impessoalidade impõe ao
Administrador a procura pelo interesse público.

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO

29) Sobre os bens públicos, marque a alternativa
CORRETA:
A) Os bens dominicais estão afetados a uma finalidade
pública;
B) É vedada a aquisição de bens públicos pelo instituto
do usucapião;
C) Os bens públicos podem ser gravados por direitos
reais de garantia;
D) Os bens de uso comum do povo podem ser vendidos.
30) A respeito da obrigação tributária, é INCORRETO
afirmar:
A) A obrigação principal decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
B) Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa
jurídica de Direito Público competente para exigir o
seu cumprimento.
C) A autoridade administrativa pode recusar o
domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a
arrecadação ou a fiscalização do tributo.
D) Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa
jurídica de direito público, que se constituir pelo
desmembramento territorial de outra, subroga-se
nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará
até que entre em vigor a sua própria.
31) Sobre o crédito tributário, assinale a opção FALSA:
A) A concessão de medida liminar em mandado de
segurança suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
B) A conversão de depósito em renda extingue o crédito
tributário.
C) O lançamento regularmente notificado ao sujeito
passivo não pode ser alterado em virtude de recurso
de ofício.
D) A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à
restituição, na mesma proporção, dos juros de mora
e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela
causa da restituição.
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32) Sobre a administração tributária é CORRETO
afirmar:
A) A dívida regularmente inscrita goza da presunção de
certeza e liquidez, mas não tem o efeito de prova
pré-constituída.
B) Os créditos tributários decorrentes das operações
referentes aos livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados não prescrevem.
C) Os inventariantes, mediante intimação escrita ou
verbal, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou
atividades de terceiros.
D) A lei poderá exigir que a prova da quitação de
determinado tributo, quando exigível, seja feita por
certidão negativa, expedida à vista de requerimento
do interessado, que contenha todas as informações
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio
fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o
período a que se refere o pedido.
33) Sobre a petição inicial, assinale a opção INCORRETA:
A) A petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o
estado civil, a existência de união estável, a profissão,
o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o
endereço eletrônico, o domicílio e a residência do
autor e do réu;
B) A petição inicial indicará a opção do autor pela
realização ou não da audiência de conciliação ou de
mediação;
C) Até o despacho que ordenar a citação, o autor poderá
aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu;
D) Até o saneamento do processo, o autor poderá aditar
ou alterar o pedido e a causa de pedir, com
consentimento do réu, assegurado o contraditório
mediante a possibilidade de manifestação deste no
prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o
requerimento de prova suplementar.
34) Sobre a reconvenção, é INCORRETO afirmar:
A) Poderá ser proposta contra o autor e terceiro;
B) Poderá ser proposta pelo réu em litisconsórcio com
terceiro;
C) A desistência da ação ou a ocorrência de causa
extintiva que impeça o exame de seu mérito obsta ao
prosseguimento do processo quanto à reconvenção;
D) Poderá ser proposta independentemente da
apresentação de contestação.
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35) Sobre os prazos processuais é INCORRETO afirmar:
A) Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz, computar-se-ão somente dias úteis,
inclusive, mas não se limitando, aos prazos de direito
material;
B) Suspende-se o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de
janeiro, inclusive;
C)

Quando a lei for omissa, o juiz determinará os
prazos em consideração à complexidade do ato;
D) Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as
intimações somente obrigarão a comparecimento
após decorridas 48 (quarenta e oito) horas.
36) Acerca dos prazos processuais é INCORRETO
afirmar:
A) Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela
parte ou por quem, de qualquer forma, participe do
processo, sem a intermediação de representante
judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento
da determinação judicial corresponderá à data em
que se der a comunicação;
B) Os
litisconsortes
que
tiverem
diferentes
procuradores, de escritórios de advocacia distintos,
sempre terão prazos contados em dobro para todas
as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal,
independentemente de requerimento;
C) O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia
Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público
será contado da citação, da intimação ou da
notificação;
D) A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil
que seguir ao da publicação.
37) Sobre a revelia, é INCORRETO afirmar:
A) Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos
autos fluirão da data de publicação do ato decisório
no órgão oficial;
B) O revel poderá intervir no processo em qualquer
fase, recebendo-o no estado em que se encontrar;
C) Não presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor se, havendo pluralidade de
réus, alguns deles contestar a ação;
D) Não presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor se o litígio versar sobre
direitos disponíveis.
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38) Sobre a sentença, assinale a opção INCORRETA:
A) O juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a
existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada;
B) O juiz não resolverá o mérito quando homologar a
transação;
C) O juiz não resolverá o mérito quando verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
D) O juiz não resolverá o mérito quando verificar a
ausência de legitimidade ou de interesse processual.
39) Sobre o pedido, é INCORRETO afirmar:
A) O pedido será alternativo quando, pela natureza da
obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de
mais de um modo;
B) Na ação que tiver por objeto cumprimento de
obrigação em prestações sucessivas, essas não serão
consideradas incluídas no pedido caso o postulante
não faça menção expressa na petição inicial;
C) É lícito formular mais de um pedido em ordem
subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior,
quando não acolher o anterior;
D) É lícita a cumulação, em um único processo, contra o
mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles
não haja conexão.
40) A respeito da responsabilidade civil, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestála transmitem-se com a herança.
B) O incapaz responde pelos prejuízos que causar,
mesmo que as pessoas por ele responsáveis
dispuserem de meios suficientes.
C) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por
este causado, se não provar culpa da vítima ou força
maior.
D) São também responsáveis pela reparação civil os
donos de hotéis, hospedarias, casas ou
estabelecimentos onde se albergue por dinheiro,
mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes,
moradores e educandos.
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