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LÍNGUA PORTUGUESA
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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.

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
Os constituintes do campo ético
(Marilena Chauí)
1

Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença

2

entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. A consciência moral não só conhece tais

3

diferenças, mas também reconhece-se como capaz de julgar o valor dos atos e das condutas e de agir em conformidade

4

com os valores morais, sendo por isso responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas consequências do que

5

faz e sente. Consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética.

6

A consciência moral manifesta-se, antes de tudo, na capacidade para deliberar diante de alternativas possíveis,

7

decidindo e escolhendo uma delas antes de lançar-se na ação. Tem a capacidade para avaliar e pesar as motivações

8

pessoais, as exigências feitas pela situação, as consequências para si e para os outros, a conformidade entre meios e

9

fins (empregar meios imorais para alcançar fins morais é impossível), a obrigação de respeitar o estabelecido ou de

10

transgredi-lo (se o estabelecido for imoral ou injusto).

11

A vontade é esse poder deliberativo e decisório do agente moral. Para que exerça tal poder sobre o sujeito

12

moral, a vontade deve ser livre, isto é, não pode estar submetida à vontade de um outro nem pode estar submetida

13

aos instintos e às paixões, mas, ao contrário, deve ter poder sobre eles e elas.

14
15

O campo ético é, assim, constituído pelos valores e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas
morais, isto é, as virtudes. Estas são realizadas pelo sujeito moral, principal constituinte da existência ética.

16

[...]

17

O campo ético é, portanto, constituído por dois polos internamente relacionados: o agente ou sujeito moral e

18

os valores morais ou virtudes éticas. Do ponto de vista do agente ou sujeito moral, a ética faz uma exigência essencial,

19

qual seja, a diferença entre passividade e atividade. Passivo é aquele que se deixa governar e arrastar por seus

20

impulsos, inclinações e paixões, pelas circunstâncias, pela boa ou má sorte, pela opinião alheia, pelo medo dos outros,

21

pela vontade de um outro, não exercendo sua própria consciência, vontade, liberdade e responsabilidade.

22

Ao contrário, é ativo ou virtuoso aquele que controla interiormente seus impulsos, suas inclinações e suas

23

paixões, discute consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores e dos fins estabelecidos, indaga se devem e

24

como devem ser respeitados ou transgredidos por outros valores e fins superiores aos existentes, avalia sua

25

capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta, consulta sua razão e sua vontade antes de agir, tem consideração

26

pelos outros sem subordinar-se nem submeter-se cegamente a eles, responde pelo que faz, julga suas próprias

27

intenções e recusa a violência contra si e contra os outros. Numa palavra, é autônomo.

28

Do ponto de vista dos valores, a ética exprime a maneira como a cultura e a sociedade definem para si mesmas

29

o que julgam ser a violência e o crime, o mal e o vício e, como contrapartida, o que consideram ser o bem e a virtude.

30

Por realizar-se como relação intersubjetiva e social, a ética não é alheia ou indiferente às condições históricas e

31

políticas, econômicas e culturais da ação moral.
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32

Consequentemente, embora toda ética seja universal do ponto de vista da sociedade que a institui (universal

33

porque seus valores são obrigatórios para todos os seus membros), está em relação com o tempo e a História,

34

transformando-se para responder a exigências novas da sociedade e da Cultura, pois somos seres históricos e

35

culturais e nossa ação se desenrola no tempo.

36
37
38
39

Além do sujeito ou pessoa moral e dos valores ou fins morais, o campo ético é ainda constituído por um outro
elemento: os meios para que o sujeito realize os fins.
Costuma-se dizer que os fins justificam os meios, de modo que, para alcançar um fim legítimo, todos os meios
disponíveis são válidos. No caso da ética, porém, essa afirmação deixa de ser óbvia.

40

Suponhamos uma sociedade que considere um valor e um fim moral a lealdade entre seus membros, baseada

41

na confiança recíproca. Isso significa que a mentira, a inveja, a adulação, a má-fé, a crueldade e o medo deverão estar

42

excluídos da vida moral e ações que os empreguem como meios para alcançar o fim serão imorais.

43

No entanto, poderia acontecer que para forçar alguém à lealdade seria preciso fazê-lo sentir medo da punição

44

pela deslealdade, ou seria preciso mentir-lhe para que não perdesse a confiança em certas pessoas e continuasse leal

45

a elas. Nesses casos, o fim - a lealdade - não justificaria os meios - medo e mentira? A resposta ética é: não. Por quê?

46

Porque esses meios desrespeitam a consciência e a liberdade da pessoa moral, que agiria por coação externa e não

47

por reconhecimento interior e verdadeiro do fim ético.

48
49
50
51

No caso da ética, portanto, nem todos os meios são justificáveis, mas apenas aqueles que estão de acordo com
os fins da própria ação. Em outras palavras, fins éticos exigem meios éticos.
A relação entre meios e fins pressupõe que a pessoa moral não existe como um fato dado, mas é instaurada pela
vida intersubjetiva e social, precisando ser educada para os valores morais e para as virtudes.

52

Poderíamos indagar se a educação ética não seria uma violência. Em primeiro lugar, porque se tal educação

53

visa a transformar-nos de passivos em ativos, poderíamos perguntar se nossa natureza não seria essencialmente

54

passional e, portanto, forçar-nos à racionalidade ativa não seria um ato de violência contra a nossa natureza

55

espontânea? Em segundo lugar, porque se a tal educação visa a colocar-nos em harmonia e em acordo com os valores

56

de nossa sociedade, poderíamos indagar se isso não nos faria submetidos a um poder externo à nossa consciência, o

57

poder da moral social. Para responder a essas questões precisamos examinar o desenvolvimento das ideias éticas na

58

Filosofia.
(Retirado de Convite à Filosofia - De Marilena Chauí - Ed. Ática, São Paulo, 2000)

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL

Página 4 de 18

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

01) A leitura do texto permite inferir
(A) O agente ético é imune a desvios de conduta nem se
deixa enganar.
(B) O medo pode ser usado para justificar um fim
legítimo.
(C) De acordo com as relações argumentativas do
texto, as ações virtuosas resultam de decisão
interior; e as ações éticas resultam de uma atitude
livre, consciente e responsável.
(D) O agente consciente capaz de formar uma conduta
ética não precisa ter consciência de suas atitudes e
sensações, apenas de reconhecer as diferenças
maniqueístas que regem o mundo como o bem e o
mal, o certo e o errado.
(E) Ética é estática, o sujeito ético traz consigo valores
que perpetuarão no tempo e no espaço a
concepção de que deve responder pelo que faz,
julgando suas próprias intenções, portanto, sendo
considerado um sujeito autônomo.
02) Com base no texto, está correto o que se afirma em
(A) O campo ético precisa de um sujeito moral para
existir, só será formado se as condutas que
conduzirem para tal forem cercadas de valores ou
fins morais e condutas morais que não
desrespeitem a consciência e a liberdade da pessoa
moral.
(B) No último parágrafo, a autora formula indagações
diretas e indiretas através das quais se extrai que o
processo para se tornar um sujeito ético é difícil,
uma vez que se busca transformar de maneira não
espontânea o indivíduo que é um ser passivo por
natureza em um ser ativo.
(C) A conduta ética pressupõe a individualidade da
pessoa que só é preservada quando ele é livre para
agir sem freios sociais.
(D) O ser ético insere-se na diversidade concreta da
condição humana, buscando destaque para a sua
ação individual de transformação.
(E) As reflexões no campo ético e moral oportunizam
ao homem suplantar sentimentos menos
generosos que existem em seu inconsciente.
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03) Com referência aos elementos linguísticos usados
no texto, é correto afirmar
(A) “pelos valores” (L.14) é agente da ação verbal.
(B) “só” (L.2) modifica “moral” (L.2), atribuindo-lhe
uma circunstância de modo.
(C) “isto é” (L.12) foi usado para retificar a informação
anterior.
(D) “mas” (L.3) se contrapõe a “conhece tais
diferenças” (L.2/3) estabelecendo, no contexto,
uma ideia de contradição.
(E) Os vocábulos “se”, em “manifesta-se” (L.6) e “se”,
em “indaga se devem” (L.23) possuem o mesmo
valor morfológico.
04) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é a
(A) A forma verbal “haja”, em “Para que haja conduta
ética” (L.1), expressa uma ação certa no futuro.
(B) O vocábulo “como”, em “como devem” (L.24),
exprime, nesse caso, a ideia de conformidade.
(C) O termo “própria”, em “não exercendo sua própria
consciência” (L.21), nesse caso indica reforço.
(D) A expressão “embora”, em ”embora toda ética seja
universal do ponto de vista da sociedade...” (L.32),
se fosse substituída por “mesmo que”, não
preservaria a coerência textual e a correção do
texto.
(E) A partícula “se”, em “...antes de lançar-se na ação...”
(L.7) indica que o sujeito da oração correspondente
é indeterminado.
05) Sobre a frase “Para que haja conduta ética é preciso
que exista o agente consciente” (L.1), é correto
afirmar:
(A) O sujeito da primeira oração é indeterminado.
(B) A forma verbal “existe” não possui sujeito.
(C) O vocábulo “agente” é núcleo do objeto direto.
(D) A forma verbal “exista” pode ser substituída pela
forma verbal “haja”, porém o que era sujeito para
“existir” passa a ser objeto direto de “haver”.
(E) O sujeito da segunda oração assim como o da
primeira é elíptico.
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06) Exerce a mesma função sintática de “a elas” (L.45)
(A)
(B)
(C)
(D)

“nos” (L.53).
“de violência” (L.54).
“à lealdade” (L.43).
“por dois polos” (L.17).

(E) “das ideias” (L.57).
07) Em relação ao texto, é correto afirmar
(A) Na linha 17, a substituição do sinal de dois-pontos
por ponto-final e o emprego da inicial maiúscula
em “O agente” (L.17) provocam truncamento
sintático, o que prejudica a coerência do texto.
(B) Na linha 10, em “transgredi-lo (se o estabelecido
for imoral ou injusto)”, a substituição dos
parênteses por uma vírgula no lugar do primeiro
prejudica a correção gramatical.
(C) Na expressão “o que” (L.29) (o que julgam), podese suprimir “o”, sem prejuízo para a correção
gramatical.
(D) A colocação do pronome “nos” (L.55) para antes do
verbo implicaria incorreção de natureza
gramatical.
(E) A frase “isso não nos faria submetidos a um poder
externo” (L.56) pode ser reescrita “isso não farianos submetidos a um poder externo” sem provocar
incorreção de natureza gramatical.
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(D) A palavra “Consequentemente” (L.32) deve receber
o trema em “–qu” porque a reforma ortográfica não
aboliu o trema de todas as palavras.
(E) Do ponto de vista da norma ortográfica vigente, a
palavra “alheia” (L.20) admite a seguinte partição
silábica: /a-lhe-ia/.
10) Assinale
a
alternativa
que
apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente, um
hiato e um dígrafo.
(A) “maneira” (L.28), “paixões” (L.23), “perdesse”
(L.44)
(B) “agiria” (L.46), “sociedade” (L.32), “alheia” (L.30)
(C) “exigem” (L.49), “conteúdo” (L.14), “segundo”
(L.55)
(D) “sujeito” (L.36), “seria” (L.43), “vista” (L.18).
(E) “morais” (L.4), “constituído” (L.17), “arrastar”
(L.19).

08) O verbo é o núcleo da informação em
(A) “Consciência e responsabilidade são condições
indispensáveis da vida ética.” (L.5).
(B) “O campo ético é, assim, constituído pelos
valores...” (L.14).
(C) “A vontade é esse poder deliberativo” (L.11).
(D) “Passivo é aquele...” (L.19).
(E) “, embora toda ética seja universal do ponto de
vista da sociedade” (L.32).
09) É correto afirma em;
(A) Na palavra “harmonia” (L.55), o encontro “-ha”
constitui exemplo de dígrafo.
(B) Na palavra “afirmação” (L.39), o /o/ é vogal,
enquanto no vocábulo “ponto” (L.), o encontro “-nt”
forma um encontro consonantal.
(C) Na palavra “haja” (L.1), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
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Página 6 de 18

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Conforme entendimento do STF, quanto à
impugnação, em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, de leis orçamentárias, assinale
a alternativa correta:
(A) Por se tratar de verdadeiro ato administrativo de
efeito concreto, não é cabível a propositura de ADI
contra lei orçamentária, lei de diretrizes
orçamentárias e lei de abertura de crédito
extraordinário.
(B) É cabível a propositura de ADI contra lei
orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei
de abertura de crédito extraordinário.
(C) É cabível a propositura de ADI contra lei
orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias,
exceto lei de abertura de crédito extraordinário.
(D) É cabível o controle de constitucionalidade da lei
orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei
de abertura de crédito extraordinário, somente no
controle difuso.
(E) É cabível a propositura de ADO contra lei
orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei
de abertura de crédito extraordinário, restringindo
sua legitimidade ao presidente da república.
12) Assinale a alternativa correta. A fiscalização do
Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo
Municipal, na forma da lei.
(A) O controle interno da Câmara Municipal será
exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos
Estados ou do Município ou dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
(B) É cabível 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 de
dois terços dos membros da Câmara Municipal.
(D) As contas dos Municípios ficarão, durante noventa
dias, anualmente, à disposição de qualquer
contribuinte, para exame e apreciação, o qual
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos
da lei.
(E) A Câmara Municipal não gastará mais de sessenta
por cento de sua receita com folha de pagamento,
incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
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QUESTÕES DE 11 A 60
13) Assinale a alternativa correta. Ao servidor público
da administração direta, autárquica e fundacional,
no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as
seguintes disposições:
(A) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual,
distrital e municipal, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função;
(B) investido no mandato de Prefeito, será afastado do
cargo, emprego ou função, devendo optar pela sua
remuneração;
(C) em qualquer caso que exija o afastamento para o
exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
não será contado para todos os efeitos legais,
exceto para promoção por merecimento;
(D) para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como
se no exercício estivesse.
(E) investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, com
prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
14) Nos termos da Constituição Federal, assinale a
alternativa correta. Pertencem aos Municípios:
(A) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação
do imposto da União sobre a propriedade
territorial rural, relativamente aos imóveis neles
situados.
(B) vinte e cinco por cento do imposto do Estado sobre
a propriedade de veículos automotores licenciados
em seus territórios.
(C) o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem.
(D) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços
de
transporte
interestadual
e
intermunicipal e de comunicação.
(E) vinte por cento do imposto do Estado sobre a
propriedade de veículos automotores licenciados
em seus territórios.
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15) A Luz da Constituição Federal e legislação especial
que regulamenta a matéria assinale a alternativa
incorreta. Qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência, que vise
(A) revogar ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe.
(B) proteger à moralidade administrativa.
(C) proteger ao meio ambiente.
(D) proteger ao patrimônio histórico e cultural.
(E) proteger os bens e direitos de valor econômico,
artístico, estético, histórico ou turístico.
16) Segundo a Constituição Federal, a educação, direito
de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. Assinale a
alternativa
incorreta,
conforme
os
questionamentos adiante. O ensino será
ministrado com base nos seguintes princípios:
(A) igualdade de condições
permanência na escola.

para

o

acesso

e

(B) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
(C) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino.
(D) gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;
(E) gestão democrática do ensino público, piso salarial
profissional nacional para os profissionais da
educação escolar pública, nos termos de lei
complementar.
17) Um Deputado Estadual de determinado Estado da
Federação teve a iniciativa de propor projeto de lei,
que disponha sobre o regime jurídico dos
servidores públicos (seus direitos e deveres). O
Governador do respectivo Estado sancionou o
referido projeto de lei. A luz do entendimento do
STF assinale a alternativa correta:
(A) São inconstitucionais leis estaduais, de iniciativa
parlamentar, que disponham sobre o regime
jurídico dos servidores públicos.

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

(B) São constitucionais leis estaduais, de iniciativa
parlamentar, que disponham sobre o regime
jurídico dos servidores públicos.
(C) Constitucional por força da autonomia dos
Deputados Estaduais em legislarem sobre a
matéria de servidores públicos.
(D) O fato de o Governador do Estado ter sancionado
esse projeto de lei faz com que eventual vício de
iniciativa seja sanado.
(E) São constitucionais leis estaduais, de iniciativa
parlamentar, que disponham sobre o regime
jurídico dos servidores públicos, desde que
mantenha o equilíbrio das contas públicas.
18) Conforme o entendimento sumulado do STF,
assinale a alternativa correta:
(A) A definição dos crimes de responsabilidade e o
estabelecimento das respectivas normas de
processo e julgamento são da competência da
União, dos Estados e do Distrito Federal legislar
concorrentemente.
(B) Compete concorrentemente à União e Distrito
Federal legislar sobre vencimentos dos membros
das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal.
(C) É competente o município para fixar o horário de
funcionamento de estabelecimento comercial.
(D) Não ofende o princípio da livre concorrência lei
municipal que impede a instalação de
estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em
determinada área.
(E) A contribuição confederativa de que trata o artigo
8º, IV, da Constituição Federal, é exigível de
qualquer servidor, independente de filiação ao
sindicato respectivo.
19) Quanto aos prazos disciplinados na Lei nº
12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança),
assinale a alternativa correta:
(A) O mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por partido político com representação
no Congresso Nacional, na defesa de seus
interesses legítimos relativos a seus integrantes ou
à finalidade partidária, ou por organização sindical,
entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há, pelo menos, 2
(dois) anos, em defesa de direitos líquidos e certos
da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou
associados, na forma dos seus estatutos e desde
que pertinentes às suas finalidades, dispensada,
para tanto, autorização especial.
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(B) O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados do ato lesivo ao direito líquido e certo do
interessado.
(C) O mandado de segurança coletivo não induz
litispendência para as ações individuais, mas os
efeitos da coisa julgada não beneficiarão o
impetrante a título individual se não requerer a
desistência de seu mandado de segurança no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada
da impetração da segurança coletiva.
(D) No mandado de segurança coletivo, a liminar só
poderá ser concedida após a audiência do
representante judicial da pessoa jurídica de direito
público, que deverá se pronunciar no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
(E) Os processos de mandado de segurança e os
respectivos recursos terão prioridade sobre todos
os atos judiciais, salvo habeas corpus. Na instância
superior, deverão ser levados a julgamento na
primeira sessão que se seguir à data em que forem
conclusos ao relator. O prazo para a conclusão dos
autos não poderá exceder de 3 (três) dias.
20) Assinale a alternativa incorreta. Conforme dispõe o
art. 5º XLVII da CF/88, não haverá penas:
(A)
(B)
(C)
(D)

de morte, salvo em legitima defesa.
de caráter perpétuo.
de trabalhos forçados.
de banimento.

(E) cruéis.
21) Segundo o entendimento do STF e STJ, assinale a
alternativa correta.
(A) Não é legítima a publicação, inclusive em sítio
eletrônico mantido pela Administração Pública,
dos nomes de seus servidores e do valor dos
correspondentes vencimentos e vantagens
pecuniárias.
(B) Associação de Municípios e Prefeitos possui
legitimidade ativa para tutelar em juízo direitos e
interesses das pessoas jurídicas de direito público.
(C) Os serviços sociais autônomos, por possuírem
natureza jurídica de direito público e integrarem a
Administração Pública, por desempenhem
atividade de interesse público em cooperação com
o ente estatal, estão sujeitos à observância da regra
de concurso público (art. 37, II, da CF/88) para
contratação de seu pessoal.
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(D) Segundo entende o STF, os serviços sociais
autônomos do denominado sistema “S”, embora
compreendidos na expressão de entidade
paraestatal, são pessoas jurídicas de direito
privado, definidos como entes de colaboração, mas
não integrantes da Administração Pública. Assim,
quando o produto das contribuições ingressa nos
cofres dos Serviços Sociais Autônomos, perde o
caráter de recurso público.
(E) Haverá nepotismo se a pessoa nomeada possui um
parente no órgão, embora sem influência
hierárquica sobre a nomeação.
22) A luz do entendimento do STF e STJ assinale a
alternativa correta.
(A) A demora injustificada (mais de 1 ano) da
Administração em analisar o pedido de
aposentadoria do servidor público não gera o
dever de indenizá-lo, considerando que, por causa
disso, não houve prejuízo em continuar exercendo
suas funções por mais tempo do que o necessário.
(B) Se for reconhecida a nulidade do contrato
administrativo por ausência de prévia licitação, a
Administração Pública, em regra, não tem o dever
de indenizar os serviços prestados pelo contratado.
No entanto, a Administração Pública não terá o
dever de indenizar os serviços prestados pelo
contratado na hipótese em que este tenha agido de
má-fé ou concorrido para a nulidade do contrato.
(C) O termo inicial do prazo prescricional para o
ajuizamento de ação de indenização contra ato do
Estado ocorre no momento em que constatada a
lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da
actio nata.
(D) A União detém competência para legislar sobre as
normas gerais de licitação, podendo os Estados e
Municípios legislar sobre o tema para
complementar as normas gerais e adaptá-las às
suas realidades. No entanto, lei municipal não pode
proibir que os agentes políticos do município (e
seus parentes) mantenham contrato com o Poder
Público municipal.
(E) É desnecessária a observância da garantia do
devido processo legal, em especial, do
contraditório e da ampla defesa, relativamente à
inscrição de entes públicos em cadastros federais
de inadimplência.
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23) Conforme jurisprudência do STJ e STF assinale a
resposta correta:
(A) O promissário comprador do imóvel tem direito de
receber a indenização no caso deste imóvel ter
sofrido desapropriação indireta, ainda que esta
promessa não esteja registrada no Cartório de
Registro de Imóveis.
(B) O ente desapropriante responde por tributos
incidentes sobre o imóvel desapropriado nas
hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos
geradores é anterior ao ato de aquisição originária
da propriedade.
(C) Segundo o STJ, há ilegalidade na instauração de
processo administrativo com fundamento em
denúncia anônima, por conta do poder-dever de
autotutela imposto à Administração e, por via de
consequência, ao administrador público.
(D) Não é permitida a “prova emprestada” no processo
administrativo
disciplinar,
em
respeito
contraditório e a ampla defesa.
(E) É inaplicável o regime dos precatórios às
sociedades de economia mista prestadoras de
serviço público próprio do Estado e de natureza
não concorrencial.
24) No que se refere aos servidores públicos, a luz da
jurisprudência do STF e STJ, marque a alternativa
correta:
(A) A administração pública não deve proceder ao
desconto dos dias de paralisação decorrentes do
exercício do direito de greve pelos servidores
públicos, pois não é o caso de suspensão do vínculo
funcional que dela decorre.
(B) Não se mostra razoável a possibilidade de desconto
em parcela única sobre a remuneração do servidor
público dos dias parados e não compensados
provenientes do exercício do direito de greve.
(C) O exercício do direito de greve, sob qualquer forma
ou modalidade, é possível aos policiais civis e a
todos os servidores públicos que atuem
diretamente na área de segurança pública. É
obrigatória a participação do Poder Público em
mediação instaurada pelos órgãos classistas das
carreiras de segurança pública, nos termos do art.
165 do CPC, para vocalização dos interesses da
categoria.
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(D) A justiça do trabalho é competente para julgar a
abusividade de greve de servidores públicos
celetistas da Administração pública direta,
autarquias e fundações públicas.
(E) Por se tratar de um direito adquirido, o auxílioalimentação se estende aos servidores inativos.
25) Nos termos da Lei nº 8.429/92 (Lei de improbidade
administrativa) e a luz do entendimento do STJ
sobre o tema, assinale a resposta correta:
(A) É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
a Lei nº 8.429/92 pode ser aplicada
retroativamente para alcançar fatos anteriores a
sua vigência, ainda que ocorridos após a edição da
Constituição Federal de 1988.
(B) Para o STJ, a ação de improbidade administrativa
deve ser processada e julgada nas instâncias
ordinárias, exceto quando proposta contra agente
político que tenha foro privilegiado no âmbito
penal e nos crimes de responsabilidade.
(C) Ainda que não haja dano ao erário, é possível a
condenação por ato de improbidade administrativa
que importe enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei
nº
8.429/92),
excluindo-se,
contudo,
a
possibilidade de aplicação da pena de
ressarcimento ao erário.
(D) Para a condenação por ato de improbidade
administrativa no art. 10, é dispensável a
demonstração de que ocorreu efetivo dano ao
erário.
(E) A ação de improbidade administrativa deve ser
processada e julgada nas instâncias ordinárias,
exceto se proposta contra agente político que tenha
foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de
responsabilidade.
26) Considerando a jurisprudência do STJ e STF sobre
os temas abaixo, assinale a alternativa correta:
(A) A decisão judicial que impõe à Administração
Pública o restabelecimento do plantão de 24 horas
em Delegacia Especializada de Atendimento à
Infância e à Juventude constitui abuso de poder,
extrapola o controle do mérito administrativo pelo
Poder Judiciário.
(B) Os pagamentos devidos, em razão de
pronunciamento judicial, pelos Conselhos de
Fiscalização se submetem ao regime de
precatórios.
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(C) Não se aplicam ao servidor público, as regras do
Regime Geral de Previdência Social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo 40,
parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal,
pois falta a edição de lei complementar específica.
(D) É nula a contratação de pessoal pela Administração
Pública sem a observância de prévia aprovação em
concurso público, razão pela qual não gera
quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos
empregados
eventualmente
contratados,
ressalvados os direitos à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do
art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço — FGTS.

28) Conforme disciplina da Lei 8.666/93, assinale a
alternativa correta. Quanto às modalidades de
licitação:

(E) Segundo o STJ, a acumulação de dois cargos
públicos quando a soma da carga horária referente
aos dois cargos não esta limitado ao limite máximo
de 60 horas semanais, por ausência de previsão
legal.

(C) Convite é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em
número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá
aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da
apresentação das propostas.

27) Quanto ao Processo Judicial de desapropriação,
previsto no Decreto-Lei nº 3.365/41, assinale a
resposta correta:
(A) A ação, quando a União for autora, será proposta no
foro da situação dos bens.
(B) Somente os juízes que tiverem garantia de
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de
vencimentos poderão conhecer dos processos de
desapropriação.
(C) A petição inicial deverá obedecer com
exclusividade aos requisitos previstos no Código de
Processo Civil.
(D) Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a
matéria de defesa, expondo as razões de fato e de
direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.
(E) No caso de imissão prévia na posse, na
desapropriação por necessidade ou utilidade
pública e interesse social, inclusive para fins de
reforma agrária, havendo divergência entre o
preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na
sentença, expressos em termos reais, não incidirão
juros compensatórios.

(A) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase final do
certame, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.
(B) Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o quinto dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.

(D) Concurso é a 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 (quarenta e cinco) dias.
(E) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá
ser adotada a licitação na modalidade de leilão.
29) Assinale
a
resposta
correta.
Sobre
a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, nos
termos do Decreto-Lei 201/67, são infrações
político-administrativas dos Prefeitos Municipais
sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores
e sancionadas com a cassação do mandato:
(A) Apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou
desviá-los em proveito próprio ou alheio.
(B) Utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou
alheio, de bens, rendas ou serviços públicos.
(C) Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens,
rendas, direitos ou interesses do Município sujeito
à administração da Prefeitura.

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL
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(D) Desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou
verbas públicas.
(E) Deixar de prestar contas anuais da administração
financeira do Município a Câmara de Vereadores,
ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar,
nos prazos e condições estabelecidos.
30) Conforme jurisprudência do STJ, em análise da
aplicabilidade da Lei nº 8.429/92(Lei de
Improbidade
Administrativa),
assinale
a
alternativa correta:
(A) A prática de assédio moral não se enquadra na
conduta prevista no art. 11, caput (dos atos de
improbidade administrativa que atentam contra os
princípios da administração pública), da Lei nº
8.429/92.
(B) Configura ato de improbidade administrativa a
propaganda ou campanha publicitária que tem por
objetivo promover favorecimento pessoal, de
terceiro, de partido ou de ideologia, com utilização
indevida da máquina pública.
(C) Configura ato de improbidade a conduta do agente
político de intervir na liberação de preso para
comparecimento em enterro de sua avó, uma vez
que está presente o dolo, ou seja, a manifesta
vontade, omissiva ou comissiva, de violar princípio
constitucional regulador da Administração Pública.
(D) De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ,
existindo meros indícios de cometimento de atos
enquadrados como improbidade administrativa, a
petição inicial da ação de improbidade não deve ser
recebida pelo juiz, pois, na fase inicial prevista no
art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei nº 8.429/92, vale o
princípio do in dubio pro réu.
(E) É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
a Lei nº 8.429/92 pode ser aplicada
retroativamente para alcançar fatos anteriores a
sua vigência, ainda que ocorridos após a edição da
Constituição Federal de 1988.
31) Quanto à personalidade e da capacidade das
pessoas naturais e os direitos da personalidade,
assinale a alternativa correta:
(A) A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.
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(B) São relativamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de
16 (dezesseis) anos.
(C) A existência da pessoa natural termina com a
morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos
casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão
provisória.
(D) Serão registrados em registro público as sentenças
que decretarem a nulidade ou anulação do
casamento, o divórcio, a separação judicial e o
restabelecimento da sociedade conjugal.
(E) Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a
direito da personalidade, e reclamar perdas e
danos, com prejuízo de outras sanções.
32) Considerando o entendimento do STJ sobre a
matéria de Direito Civil tratada adiante, assinale a
alternativa correta:
(A) A pessoa jurídica de direito público tem direito à
indenização por danos morais relacionados à
violação da honra ou da imagem.
(B) Independe de prova do prejuízo a indenização pela
publicação não autorizada da imagem de pessoa
com fins econômicos ou empresariais.
(C) O encerramento das atividades ou dissolução da
sociedade, ainda que irregulares, é causa, por si só,
para a desconsideração da personalidade jurídica
prevista no Código Civil.
(D) O juiz não pode determinar, de forma incidental,
nos autos da execução singular ou coletiva, a
desconsideração da personalidade jurídica, devese ajuizar ação autônoma.
(E) Depende de prova do prejuízo a indenização pela
publicação não autorizada da imagem de pessoa
com fins econômicos ou empresariais.
33) Quanto às obrigações, a luz do entendimento do
STJ, assinale a alternativa correta:
(A) A cobrança de dívida de jogo contraída por
brasileiro em cassino que funciona legalmente no
exterior é juridicamente impossível, por ofender a
ordem pública, os bons costumes e a soberania
nacional.
(B) Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data da citação válida.
(C) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, indica abusividade.
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(D) Os juros moratórios fluem a partir do transito em
julgado,
em
caso
de
responsabilidade
extracontratual.
(E) A cobrança de dívida de jogo contraída por
brasileiro em cassino que funciona legalmente no
exterior é juridicamente possível e não ofende a
ordem pública, os bons costumes e a soberania
nacional.
34) Quanto a direito da empresa, assinale a alternativa
incorreta:
(A) Considera-se empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou
artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores.
(B) É obrigatória a inscrição do empresário no Registro
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede,
antes do início de sua atividade.
(C) A pessoa legalmente impedida de exercer atividade
própria de empresário, se a exercer, responderá
pelas obrigações contraídas.
(D) Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros,
somente por escrito podem provar a existência da
sociedade, mas os terceiros podem prová-la de
qualquer modo.
(E) A sentença que decretar ou homologar a separação
judicial do empresário e o ato de reconciliação não
podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados
e averbados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
35) Quanto à prova no Direito Civil, assinale a
alternativa correta:
(A) A confissão é revogável e pode ser anulada se
decorreu de erro de fato ou de coação.
(B) A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é
documento dotado de fé pública, fazendo prova
absoluta.
(C) As declarações constantes de documentos
assinados presumem-se verdadeiras em relação
aos signatários.
(D) A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz não
poderá suprir a prova que se pretendia obter com
o exame.
(E) O instrumento particular, feito e assinado, ou
somente assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais dependendo do valor;
mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado
no registro público.
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36) Marque a alternativa correta. Em matéria de
Processo Civil, a existência e o modo de existir de
algum fato podem ser atestados ou documentados,
a requerimento do interessado, mediante
(A) depoimento testemunhal.
(B) o contrato assinado pelas partes
testemunhas.
(C) o interrogatório da parte.
(D) toda a prova admitida em direito.
(E) ata lavrada por tabelião.

e

duas

37) Em relação à extinção da execução no Processo
Civil, que só produz efeito quando declarada por
sentença, ocorre quando
I. a petição inicial for indeferida;
II. a obrigação for parcelada;
III. o executado obtiver, por qualquer outro meio, a
extinção total ou parcial da dívida;
IV. o exequente renunciar ao crédito;
V. ocorrer à decadência.
Quais sequências estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I, II e III.
II, III e V.
I e IV.
II e III.

38) Com fundamento na disciplina que regula a ação
rescisória no Código de Processo Civil, julgue os
itens a seguir, marcando a sequência correta.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida, entre outras situações previstas no Código
de Processo Civil, quando:
I. se verificar que foi proferida por força de
prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II. for proferida por juiz suspeito ou por juízo
incompetente;
III. resultar de dolo ou coação da parte vencedora em
detrimento da parte vencida ou, ainda, de
simulação ou colusão entre as partes, a fim de
fraudar a lei;
IV. ofender a coisa julgada em sentindo material;
V. violar manifestamente os direitos fundamentais.
(A) I e II;
(B) I e III;
(C) II, III e V
(D) I e IV.
(E) II, IV e V.
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39) Julgue os itens a seguir, marcando a alternativa
incorreta. Com fundamento na disciplina que
regula as espécies de recurso no Código de
Processo Civil, entre outros, são cabíveis os
seguintes recursos:
(A) apelação.
(B)
(C)
(D)
(E)

agravo de instrumento.
embargos de declaração.
agravo em recurso especial ou extraordinário.
embargos infringentes.

40) Com a atual sistemática processual civil, no que se
refere às normas fundamentais do processo civil,
os
juízes
e
os
tribunais
atenderão,
preferencialmente, à ordem cronológica de
conclusão para proferir sentença ou acórdão. Estão
excluídos da ordem cronológica de conclusão para
proferir sentença ou acórdão, dentre outras:
(A) as decisões interlocutórias proferidas em
audiência, homologatórias de acordo ou de
improcedência liminar do pedido;
(B) o julgamento de processos em bloco para aplicação
de tese jurídica firmada em julgamento de casos
repetitivos;
(C) o julgamento de recursos com repercussão geral;
(D) o julgamento de embargos infringentes;
(E) o julgamento de embargos de divergências;
41) Conforme entendimento do STF em matéria
tributária assinale a alternativa correta:
(A) Nos casos em que a majoração de alíquota tenha
sido estabelecida somente na lei de conversão, o
termo inicial da contagem é a data da edição da
medida provisória em lei.
(B) Norma legal que altera o prazo de recolhimento da
obrigação tributária não se sujeita ao princípio da
anterioridade.
(C) É constitucional lei estadual que concede isenção
de ICMS para operações de aquisição de
automóveis por oficiais de justiça estaduais.
(D) Os veículos automotores pertencentes aos Correios
não são imunes à incidência do IPVA por força da
imunidade tributária recíproca.
(E) É cabível o mandado de segurança para convalidar
a compensação tributária realizada pelo
contribuinte.
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42) Quanto à imunidade tributária, a luz do
entendimento do STF, assinale a alternativa
correta:
(A) A entidade que goza de imunidade tributária não
tem o dever de cumprir as obrigações acessórias,
dentre elas a de manter os livros fiscais.
(B) Os requisitos para o gozo de imunidade hão de
estar previstos em lei ordinária.
(C) Ainda quando alugado a terceiros, permanece
imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das
entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da
Constituição Federal, desde que o valor dos
aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais
tais entidades foram constituídas.
(D) A imunidade tributária constante do art. 150, VI,
“d”, da Constituição Federal (CF), não se aplica ao
livro eletrônico (“e-book”).
(E) A imunidade ou a isenção tributária do comprador
se estende ao produtor, contribuinte do imposto
sobre produtos industrializados.
43) No que se refere às taxas, conforme entendimento
do STF assinale a alternativa correta:
(A) O serviço de iluminação pública pode ser
remunerado mediante taxa.
(B) As taxas municipais de fiscalização e
funcionamento podem ter como base de cálculo o
número de empregados ou ramo de atividade
exercida pelo contribuinte.
(C) É constitucional taxa de combate a sinistros
instituída por lei municipal.
(D) É constitucional a adoção, no cálculo do valor de
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo
própria de determinado imposto, desde que não
haja integral identidade entre uma base e outra.
(E) A cobrança de taxa de matrícula nas universidades
públicas não viola o disposto no art. 206, IV, da
Constituição Federal.
44) A Luz da jurisprudência sumulada do STJ assinale a
resposta correta:
(A) A responsabilidade solidária do ex-proprietário,
prevista no art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro – CTB abrange o IPVA incidente sobre o
veículo automotor, no que se refere ao período
posterior à sua alienação.
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(B) Quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
(C) A taxa de juros de mora incidente na repetição de
indébito de tributos estaduais deve corresponder à
utilizada para cobrança do tributo pago em atraso,
sendo ilegítima a incidência da taxa Selic, em ambas
as hipóteses, quando prevista na legislação local,
vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
(D) É ilícito ao comerciante, embora de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, inclusive
quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.
(E) Não constitui acréscimo patrimonial a atrair a
incidência do Imposto de Renda, em caso de
liquidação de entidade de previdência privada, a
quantia que couber a cada participante, por rateio
do patrimônio, superior ao valor das respectivas
contribuições à entidade em liquidação,
devidamente atualizadas e corrigidas.
45) Quanto ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), conforme
entendimento do STF e STJ assinale a alternativa
correta:

(E) As empresas de construção civil estão obrigadas a
pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como
insumos em operações interestaduais.
46) Nos termos da Lei 4.320/64, assinale a alternativa
correta, quanto a Lei do Orçamento, que conterá a
discriminação da receita e despesa de forma a
evidenciar a política econômica financeira e o
programa de trabalho do governo, obedecidos os
seguintes princípios:
(A)
(B)
(C)
(D)

periodicidade, universalidade e anualidade.
unidade, universalidade e anualidade.
unidade, legalidade e anualidade.
unidade, universalidade e economicidade.

(E) unidade, universalidade e eficiência.

47) Assinale a alternativa incorreta. Conforme a Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF considera-se
obrigatória de caráter continuado a despesa
corrente derivada de:
(A) Lei Ordinária.
(B) Medida Provisória.
(C) Ato administrativo normativo que fixem para o
ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
(D) Precatórios ou Requisição de Pequeno Valor – RPV.
(E) Lei Complementar.

(A) Na entrada de mercadoria importada do exterior, é
ilegítima a cobrança do ICMS por ocasião do
desembaraço aduaneiro.
(B) O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura
básica mensal cobrada pelas prestadoras de
serviço de telefonia, independentemente da
franquia de minutos concedida ou não ao usuário.

48) Marque a alternativa correta. A luz da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, para os fins do
disposto no caput do art. 169 da Constituição, a
despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder os percentuais da receita corrente líquida,
a seguir discriminados:

(C) É indevida a restituição da diferença do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
pago a mais, no regime de substituição tributária
para a frente, se a base de cálculo efetiva da
operação for inferior à presumida.
(D) É indevida a cobrança de ICMS nas operações ou
prestações de serviço de transporte terrestre
interestadual e intermunicipal de passageiros e de
cargas.

União: 60% (sessenta por cento).
Distrito Federal: 50% (cinqüenta por cento).
Estados: 50% (cinqüenta por cento).
Municípios: 60% (sessenta por cento).
Distrito Federal: 40% (quarenta por cento).

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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49) Questões de Direito penal e Processo Penal
No que se refere aos crimes contra a administração
pública, a concussão é a conduta típica de
(A) Exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida.
(B) Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta
ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.
(C) Deixar o funcionário, por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente.
(D) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa
da estabelecida em lei.
(E) 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.
50) Conforme jurisprudência do STJ e STF, no que se
refere à aplicação de medidas cautelares contra
vereador, dentre elas a medida de afastamento de
suas funções (art. 319, VI, do CPP),
(A) Os edis, tal como ocorre com os membros do
Congresso Nacional e os deputados estaduais
gozam da denominada incoercibilidade pessoal
relativa (freedom from arrest), ainda que algumas
Constituições
estaduais
lhes
assegurem
prerrogativa de foro.
(B) É possível que o Juiz de primeiro grau,
fundamentadamente, imponha a parlamentares
municipais as medidas cautelares de afastamento
de suas funções legislativas sem necessidade de
remessa à Casa respectiva para deliberação.
(C) Afronta a Constituição da República, a norma de
Constituição
estadual
que,
disciplinando
competência originária do Tribunal de Justiça, lha
atribui para processar e julgar vereador.
(D) É possível que o Juiz de primeiro grau,
fundamentadamente, imponha a parlamentares
estaduais as medidas cautelares de afastamento de
suas funções legislativas sem necessidade de
remessa à Casa respectiva para deliberação.
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(E) Não é possível que o Juiz de primeiro grau imponha
a parlamentares municipais as medidas cautelares
de afastamento de suas funções legislativas sem
necessidade de remessa à Casa respectiva para
deliberação.
51) A luz da jurisprudência do STJ, quanto à
aplicabilidade do Princípio da insignificância aos
crimes contra a Administração Pública,
(A) O princípio da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a administração pública.
(B) Dependendo do caso concreto o princípio da
insignificância é aplicável aos crimes contra a
administração pública.
(C) Compete ao juiz, verificando que o prejuízo sofrido
foi de pequeno valor e sem repercussão econômica
para o ente público que sofreu o dano, levando em
consideração as condições pessoais favoráveis do
réu, aplicar o princípio da insignificância aos
crimes contra a administração pública.
(D) O princípio da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a administração pública, exceto, nos
crimes de menor potencial ofensivo, quando não
usado de violência contra a pessoa.
(E) O princípio da insignificância é aplicável aos crimes
contra a administração pública, sem qualquer
ressalva.
52) Quanto ao sistema nacional do meio ambiente,
regulado pela Lei nº 6.938/81, assinale a
alternativa correta. Os órgãos e entidades da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios, bem como as fundações instituídas
pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e
melhoria da qualidade ambiental, constituirão o
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,
assim estruturado:
(A) Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho de
Governo, com a função de assessorar o Presidente
da República na formulação da política nacional e
nas diretrizes governamentais para o meio
ambiente e os recursos ambientais.
(B) Órgão superior: o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), com a finalidade de
assessorar, estudar e propor ao Conselho de
Governo, diretrizes de políticas governamentais
para o meio ambiente e os recursos naturais e
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre
normas e padrões compatíveis com o meio
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à
sadia qualidade de vida.
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(C) Órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da
Presidência da República, com a finalidade de
planejar, coordenar, supervisionar e controlar,
como órgão federal, a política nacional e as
diretrizes governamentais fixadas para o meio
ambiente.
(D) Órgão Seccional: o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a
finalidade de executar e fazer executar a política e
as diretrizes governamentais fixadas para o meio
ambiente, de acordo com as respectivas
competências.
(E) Órgãos Executores: os órgãos ou entidades
estaduais responsáveis pela execução de
programas, projetos e pelo controle e fiscalização
de atividades capazes de provocar a degradação
ambiental.
53) Assinale a alternativa incorreta. Nos termos da Lei
nº 9.433/97, são objetivos da Política Nacional de
Recursos Hídricos:
(A) Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos.
(B) A utilização racional e integrada dos recursos
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com
vistas ao desenvolvimento sustentável.
(C) A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos
críticos de origem natural ou decorrentes do uso
inadequado dos recursos naturais.
(D) À definição de áreas prioritárias de ação
governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio
ecológico, atendendo aos interesses da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios.
(E) Incentivar e promover a captação, a preservação e
o aproveitamento de águas pluviais.
54) Assinale a alternativa correta. Conforme dispõe a
Lei Orgânica Municipal de Luis Correia, esta poderá
ser emendada mediante proposta:
(A) 2/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal.
(B) 1/3 (um terço) dos membros da Câmara Municipal.
(C) Subscrita, no mínimo, por 6 (seis) por cento do
total do número de eleitores do Município.
(D) Do Presidente da Câmara Municipal.
(E) 1/4 (um quarto) dos membros da Câmara
Municipal.
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55) Assinale a alternativa correta. Conforme estabelece
a Lei Orgânica Municipal de Luis Correia:
(A) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do
cargo não poderão, sem licença da Câmara
Municipal, ausentar-se do Município por período
superior a 30 (trinta) dias, sob pena de perda do
cargo ou de mandato.
(B) O Poder Público Municipal garantirá assistência
médica, odontológica, às creches e pré-escolar aos
filhos e dependentes do servidor público, do
nascimento até aos 10 (dez) anos de idade.
(C) O servidor público eleito para a diretoria de sua
entidade sindical, poderá afastar-se de seu cargo,
emprego ou função durante o período de mandato,
com prejuízo de seus direitos.
(D) São estáveis, após 3 (três) anos de efetivo exercício,
os servidores nomeados em virtude de concurso
público.
(E) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados em virtude de
concurso público.
56) Assinale a alternativa incorreta. O Código
Tributário do Município de Luis Correia, estabelece
que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de
sua constituição definitiva, sendo que a prescrição
se interrompe:
(A) Pela propositura da ação.
(B) Pelo protesto judicial;
(C) Por qualquer ato judicial que constitua em mora o
devedor;
(D) Por qualquer ato inequívoco, ainda que
extrajudicial, que importe em reconhecimento do
débito pelo devedor, inclusive o pedido de
compensação.
(E) Pelo despacho do juiz que ordena a citação.
57) Assinale a alternativa correta. Conforme dispõe a
Constituição Federal a política de desenvolvimento
urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de
seus habitantes.
(A) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de vinte e cinco
mil habitantes, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbana.
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(B) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de trinta mil
habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.
(C) A propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas na Lei Orgânica do
Município.
(D) As desapropriações de imóveis urbanos serão
feitas por meio de títulos da dívida pública.
(E) É facultado ao Poder Público municipal, mediante
lei específica para área incluída no plano diretor,
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado,
que
promova
seu
adequado
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de
parcelamento ou edificação compulsórios; imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressivo no tempo e desapropriação com
pagamento mediante títulos da dívida pública de
emissão previamente aprovada pelo Senado
Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o
valor real da indenização e os juros legais.
58) Nos termos do Estatuto das cidades (Lei
10.257/01), que estabelece regras da usucapião
especial de imóvel urbano, assinale a alternativa
correta:
(A) Aquele que possuir como sua área ou edificação
urbana de até duzentos e cinqüenta metros
quadrados, por dez anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não
seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
(B) A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser
invocada como matéria de defesa, valendo a
sentença que a reconhecer como título para
registro no cartório de registro de imóveis.
(C) Na ação judicial de usucapião especial de imóvel
urbano, o rito processual a ser observado é o
ordinário.
(D) Os núcleos urbanos informais existentes sem
oposição há mais de dez anos e cuja área total
dividida pelo número de possuidores seja inferior
a duzentos e cinquenta metros quadrados por
possuidor são suscetíveis de serem usucapidos
coletivamente, desde que os possuidores não sejam
proprietários de outro imóvel urbano ou rural.
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(E) O possuidor pode, para o fim de contar o prazo
exigido para propor ação de usucapião especial
urbano, não poderá acrescentar sua posse à de seu
antecessor.
59) Assinale a alternativa incorreta. A luz da
Constituição Federal, a função social é cumprida
quando
a
propriedade
rural
atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de
exigência estabelecidos em lei, aos seguintes
requisitos:
(A) a propriedade produtiva.
(B) utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente.
(C) observância das disposições que regulam as
relações de trabalho.
(D) exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores.
(E) aproveitamento racional e adequado.

60) Assinale a alternativa correta, quanto à política
agrícola e fundiária e da reforma agrária,
disciplinada na Constituição Federal.
(A) A destinação de terras públicas e devolutas será
compatibilizada com a política agrícola e com o
plano nacional de reforma agrária.
(B) A alienação ou a concessão, a qualquer título, de
terras públicas com área superior a cinco mil
hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação
do Congresso Nacional.
(C) Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais
pela reforma agrária receberão títulos de domínio
ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de
vinte anos.
(D) A lei regulará e limitará a aquisição ou o
arrendamento de propriedade rural por pessoa
física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os
casos que dependerão de autorização do
Presidente da República.
(E) Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais
pela reforma agrária receberão títulos de domínio
ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de
cinco anos.
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