ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO : PROCURADOR (102)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de fevereiro de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da prova.
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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

Em um mundo globalizado, dominado pelo capitalismo, o consumo está diretamente interligado ao
desenvolvimento da sociedade. Quanto mais se consome, maior seria o desenvolvimento e a estabilidade econômica
de cada estado e região.
Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando. Estudos apontam que a sociedade atual reconhece que o consumo é sinônimo de
felicidade e bem-estar, e até mesmo de prestígio e de status.
O problema é que há uma relação estreita e forte entre o consumismo, a sociedade e o meio ambiente. Isso
porque para atender a demanda da produção e do consumo é necessário retirar matérias-primas da natureza, fabricar e
transportar materiais, fazer grande uso de energia elétrica e de água, entre outros. Tudo isso gera emissão de gases
poluentes, degradação e devastação ambiental, poluição geral e, consequentemente, a destruição de ecossistemas.
As pessoas, devido ao sistema em que vivem, onde o importante é o que você tem e não que você é,
tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez nunca
usarão. Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores difusores do consumismo: a mídia. Todos os dias
somos “bombardeados” com milhares de propagandas. São milhões e milhões de gastos para tentar nos fazer
comprar os produtos.
O consumismo também causa consequências à sociedade, já que contribuI para o processo de degradação
das relações sociais. Muitas vezes, excluímos pessoas, as quais julgamos pelo simples fato de elas não possuírem tal
coisa ou não estarem com “roupas da moda”. É surpreendente como uma pessoa é “crucificada” pelo simples fato de
não se submeter ao sistema que privilegia poucos, faz você valer o que possui, e que paga centavos a uma criança
chinesa para produzir produtos que são vendidos do outro lado do mundo, por preços absurdamente altos. Além de
consequências ruins ao consumista, que sofre processos de alienação, multiplicação de supérfluos (que contribuem
para o processo de degradação das relações sociais e entre sociedades) e a oneomania (que é um distúrbio
caracterizado pela compulsão de gastar dinheiro que é mais comum nas mulheres tomando uma proporção de quatro
por um).
Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. Como é possível um planeta suportar um sistema em
que a lei vigente é: “use, descarte, compre sempre o novo”? Estamos destruindo a Terra para satisfazermos nossos
prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. Estamos caminhando
para um colapso ambiental e prova disso são as mudanças climáticas que vem ocorrendo no Planeta Terra.
Essa relação entre consumo e sustentabilidade, no entanto, vai além da etapa de produção. Com a grande
quantidade de opções e a alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior
dificuldade de conserto, o que gera um enorme número de resíduo eletrônico.
Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta
enfrenta, já que é considerado o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia.
Nesse sentido, com o aumento dos problemas ambientais, muitas empresas e organizações se unem para
procurar maneiras de fazer com que o país se desenvolva de forma sustentável, a fim de garantir seu progresso sem
comprometer o futuro. Algumas estratégias e políticas foram instituídas para possibilitar mudanças nos padrões de
consumo. A educação ambiental é um importante passo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque é preciso
conscientizar todos os setores da sociedade para que haja um movimento completo e eficiente em prol do meio
ambiente.
Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em
trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo.
FONTE: https://ecotelhado.com/consumismo-voce-sabe-as-consequencias-que-geram-na-sua-vida/
CARGO: PROCURADOR
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

1

Constitui um ponto de vista do autor expresso no texto:
A)

O ato de comprar sem necessidade, numa sociedade
capitalista, faz parte de uma cultura em declínio.

B)

A)

O consumo exacerbado, fomentado pelo ciclo produtivo
do mercado, torna o consumista mais uma mercadoria a
ser consumida pela engrenagem industrial.

C)

Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é CORRETO
afirmar:

B)

O modelo de produção em série adotado pelo
capitalismo colabora, de forma vital, para a satisfação

C)

duradoura e significativa do cidadão consumidor.
D)

O poder de criar necessidades de uso de novos

D)

produtos, próprio da sociedade de consumo, faz o

Os conectores “que” e “que”, em “Estudos apontam que
a sociedade atual” (L.5), e, em “o importante é o que
você tem” (L.11), são iguais do ponto de vista
morfológico.
Os vocábulos “o” e “o”, em “onde o importante é o que
você tem e não que você é,” (L.11) possuem o mesmo
valor morfológico.
A expressão “relação” (L.7) mudará de função sintática
caso haja a substituição do verbo “haver” pela forma
verbal correlata “existir”.
A expressão “da natureza” (L.8) complementa o sentido
de um verbo, na função de objeto indireto.

consumidor racionalizar as suas opções de compra.
QUESTÃO 05
QUESTÃO 02
A ação verbal que está devidamente explicada é:
Depreende-se do texto:
A)

B)

C)

D)

O sistema de produção, ao criar novos produtos para
satisfazer a novas necessidades fomentadas pelo
mercado, proporciona o aumento de agressão ao meioambiente e provoca impactos negativos nas relações
pessoais.
A sociedade capitalista cria maior abundância de
produtos para satisfazer às necessidades reais dos
cidadãos, e isso tende a promover uma transformação
positiva da realidade social contemporânea e do meio
ambiente.
Os meios de produção, nas sociedades capitalistas,
estão baseados na acumulação de armazenamento de
produtos para atender à satisfação do detentor do
capital e à do consumidor deles.
A ideologia do capitalismo está voltada para a produção
de mercadorias supérfluas comercializáveis, em
seguida, substituídas por outras, com a finalidade de
distribuir os resultados do trabalho humano.

A)
B)
C)
D)

“vem enfrentando” (L.5) – presente momentâneo.
“haja” (L.38) – ação incerta no presente.
“seria” (L.2) - ação passada que expressa incerteza.
“enfrentou” (L.5) – ação passada concluída anterior a
uma outra ação passada.

QUESTÃO 06
Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A)
B)
C)
D)

O termos “até” (L.6) é marcador de limite.
“tendem” (L.12) é forma verbal anunciadora de
indeterminação do sujeito.
“nos” (L.40) exerce função sintática de objeto indireto.
Na oração “Todos os dias somos “bombardeados” com
milhares de propagandas.” (L.13/14), o predicado é
verbal.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 03
Há uma relação de proporcionalidade em:
O enunciador na construção de seu discurso:
A)

Vale-se tão somente da linguagem literal.

B)

Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada.

C)

Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos
filosóficos nem sempre abonados integralmente.

D)

Apresenta, em certos trechos, pontuação emotiva e
aproveitamento do nível coloquial da linguagem.

CARGO: PROCURADOR

A)

B)

C)
D)

“Quanto mais se consome, maior seria o
desenvolvimento e a estabilidade econômica de cada
estado e região.” (L.2/3).
“Para os pesquisadores, o consumo desenfreado é
reflexo das diversas crises econômicas que o mundo já
enfrentou e vem enfrentando.” (L.4/5).
“Além disso, elas são influenciadas por um dos maiores
difusores do consumismo: a mídia.” (L.13).
“O consumismo também causa consequências à
sociedade, já que contribui para o processo de
degradação das relações sociais.” (L.16/17).
Página | 4

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)

QUESTÃO 08
O verbo é o elemento central da informação em:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 13
Leia os itens abaixo.

“o consumo desenfreado é reflexo das diversas crises

I. “excluímos pessoas” (L.17).

econômicas” (L.4).

II. “elas não possuírem tal coisa” (L.17/18).

B)

“o consumo é sinônimo de felicidade” (L.5/6).

III. “paga centavos a uma criança chinesa” (L.19/20).

C)

“elas são influenciadas por um dos maiores difusores do

A)

consumismo: a mídia.” (L.13).
D)

“Mas a parte mais desastrosa é a do meio ambiente. ”
(L.25).

QUESTÃO 09
No texto, a palavra “altos” (L.21) exerce a mesma função
sintática que a expressão:

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito podem ser
substituídos, respectivamente, por:
A)

I = nas, II = na, III = lhe.

B)

I = lhes, II = lhe, III = lhe.

C)

I = las, II = na, III = lhe.

D)

I = as, II = a, III = a.

QUESTÃO 14
A)

“das relações sociais” (L.22).

B)

“de cada estado” (L.3).

C)

“de energia elétrica” (L.9).

D)

“de gases poluentes” (L.9/10).

QUESTÃO 10

Há ditongo e dígrafo, respectivamente, na alternativa:
A)

“energia” (L.9) e “mulheres” (L.23).

B)

“lei” (L.26) e “vem” (L.28).

C)

“sociedade” (L.5) e “isso” (L.9).

D)

“vivem” (L.11) e “mundo” (L.1).

Introduz uma ideia de causa:
QUESTÃO 15
A)
B)
C)
D)

“Para” (L.8).
“onde” (L.11).
“pelo” (L.19).
“com” (L.35).

A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser
substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela
expressão indicada à direita é:

QUESTÃO 11
No texto:
A)
B)
C)
D)

“como” (L.18) indica comparação.
“já que” (L.16) expressa causa.
“já que” (L.33) introduz uma explicação.
“a fim de” (L.35) indica direção.

A)

“contribuem” (L.16) – tínhamos contribuído.

B)

“vivem” (L.11) – estavam vivendo.

C)

“haja” (L.38) – possa haver.

D)

“gera” (L.9) – teria gerado.

QUESTÃO 12
A base primitiva de formação das palavras “empresas” (L.34)
e “conscientizar” (L.38) é um:
A)
B)
C)
D)

verbo e substantivo
substantivo e adjetivo.
verbo e adjetivo
substantivo e verbo.

CARGO: PROCURADOR
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

Em sistemas operacionais da família Windows que utilizam o
sistema de arquivos NTFS, é CORRETO afirmar:
I.

Fornece menos segurança que o sistema de arquivo

Sobre conceitos de proteção e segurança, julgue os itens
seguintes:
I.

FAT16.
II.

Cria partições maiores que o sistema de arquivo FAT32.

III.

Usa

compactação

de

sistema

de arquivos

para

maximizar a quantidade de dados que podem ser

II.

armazenados.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)

I e II, apenas.

B)

II, apenas.

C)

II e III, apenas.

D)

I, II e III

III.

A)
B)
C)
D)

Vírus de macro é um tipo específico de vírus, escrito em
linguagem de macro, que tenta infectar arquivos
manipulados por aplicativos que utilizam essa
linguagem como, por exemplo, os que compõem o
Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint, entre
outros).
Hijackers é um programa capaz de armazenar a posição
do cursor e a tela apresentada no monitor, nos
momentos em que o mouse é clicado, ou a região que
circunda a posição onde o mouse é clicado.
Firewall pessoal é um tipo específico de firewall que é
utilizado para proteger um computador contra acessos
não autorizados vindos da Internet.
Todos os itens estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos
Apenas os itens I e III estão corretos.

QUESTÃO 17
QUESTÃO 20
Sobre a janela Configurações que compõem o sistema
Windows 10, analise as afirmativas a seguir:
I.
II.
III.

Um usuário criou a planilha abaixo no programa Microsoft
Excel:

É
possível
desinstalar
programas
utilizando
funcionalidade do item “Aplicativos”.
No item “Hora e idioma”, é possível alterar a Data do
sistema.
No item “Privacidade”, é possível configurar que os
aplicativos acessem seu microfone.

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

QUESTÃO 18
No Microsoft Word 2016, em português, NÃO é possível:
A)
B)
C)
D)

Copiar uma tabela do Word e colá-la em uma planilha
do Excel.
Salvar o documento no OneDrive, para que outras
pessoas possam trabalhar nele.
Utilizar a tecla de atalho CTRL + C para copiar somente
a formatação de um texto.
Salvar o documento no formato PDF

CARGO: PROCURADOR

Após ter criado a planilha, ele selecionou a célula D4 e
digitou a seguinte fórmula:
=MÉDIA(B3:C4)
Qual valor exibido na célula D4 após o usuário digitar a
fórmula e teclar ENTER?
A)
B)
C)
D)

5
4,5
6
3
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Considerando os conceitos de Constituição presentes na
doutrina, assinale a alternativa CORRETA:

QUESTÕES DE 21 A 50
QUESTÃO 24
Marque a alternativa que está disposta em compasso com a
Constituição Federal:
A)

A)

B)
C)

D)

A Constituição – Lei, viável na maioria das democracias
constitucionais, permite o efetivo controle de
constitucionalidade das normas, em razão de sua
supremacia formal e material em relação a todo
ordenamento jurídico de um Estado.
A constituição fundamento reserva pouco espaço para a
manifestação do legislador infraconstitucional.
Pelo conceito de constituição moldura ou constituição
dirigente, é possível destacar a menor participação
legislativa, pois o texto constitucional é capaz de regular
boa parte das atividades relacionadas ao Estado.
As heteroconstituições constituem uma exposição
legítima da manifestação do poder constituinte dentro de
um Estado soberano.

QUESTÃO 22
Acerca do Poder Constituinte, marque a alternativa que
expõe, com veracidade, conteúdo relativo ao tema:
A)
B)
C)

D)

Na constituição brasileira é possível afirmar que o Poder
Constituinte tem como titular o povo, mas seu exercício,
em particular, está reservado a ente diverso.
A mutação constitucional, forma institucional de
alteração do sentido da Constituição, se apresenta
como exemplo do fenômeno hiato constitucional.
O poder constituinte originário, latente, inaugural ou de
primeiro grau, no ordenamento pátrio deve, contudo, ser
limitado pelo direito natural, como forma de evitar
retrocessos sociais.
O poder constituinte reformador, cuja natureza é de um
poder político, pode proporcionar a atualização da
constituição, adaptando-a à nova realidade social.

QUESTÃO 23
Sobre o tema Processo Legislativo, assinale a alternativa
CORRETA:
A)

B)

C)
D)

Projeto de Lei de iniciativa popular cujo objeto seja
alteração do Código Tributário Nacional; padece de vício
de inconstitucionalidade, tendo em vista que o instituto
se refere apenas a leis ordinárias.
Em caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com força
de lei, devendo submetê-las em até trinta dias, ao
Congresso Nacional.
É permitida a edição de medidas provisórias relativas ao
Direito Civil.
Aprovado projeto de lei de conversão, alterando o texto
original da medida provisória, esta será imediatamente
revogada.

CARGO: PROCURADOR
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B)
C)
D)

Desde que previstos em Lei, os juízes podem receber
auxílios e contribuições de pessoas físicas ou entidades
privadas.
É de competência privativa do legislativo estadual, como
forma de otimizar a prestação jurisdicional, propor a
criação de novas varas judiciárias.
A vitaliciedade nos tribunais brasileiros será adquirida
após dois anos de exercício da função jurisdicional.
Por constituir exercício indireto do magistério, é
permitido aos juízes o exercício de atividades de
mentoria para progressão profissional, desde que
exercida em uma única instituição de ensino.

QUESTÃO 25
Acerca das funções essenciais à justiça, assinale a
alternativa CORRETA:
A)

B)

C)
D)

O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se
de quinze membros nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois
anos.
O Ministério Público Federal abrange o Ministério
Público da União, o Ministério Público do Trabalho, o
Ministério Público Militar e o Ministério Público do
Distrito Federal e territórios.
A Advocacia Geral da União, dentre outras funções,
exerce as atividades de consultoria e assessoramento
jurídico do Poder Executivo.
Os Procuradores dos Estados, organizados em carreira,
na qual o ingresso dependerá de concurso público de
provas e títulos, terão a vitaliciedade após três anos de
efetivo exercício do cargo.

QUESTÃO 26
No que tange às tutelas de urgência estabelecidas no Código
de Processo Civil, assinale a alternativa CORRETA:
A)
B)

C)

D)

A tutela de evidência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência, de natureza antecipada, pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de
bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito.
A tutela cautelar, nos casos em que a urgência for
contemporânea à propositura da ação, torna-se estável
se da decisão que a conceder não for interposto o
respectivo recurso.
O juiz poderá decidir liminarmente em relação à tutela
de evidência, quando as alegações, de fato, puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
súmula vinculante.
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)

QUESTÃO 27
Tomando como referência os temas Jurisdição
Competência, assinale a alternativa INCORRETA:
A)

QUESTÃO 30
e

As causas cíveis serão processadas e decididas pelo
juiz nos limites de sua competência, ressalvado às
partes o direito de instituir juízo arbitral.

B)

A ação fundada em direito pessoal ou em direito real

Há revelia quando o réu, citado, não comparece em juízo,
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor, desde que:
A)
B)
C)

sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de
domicílio do réu.
C)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

D)

Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é
competente o foro de domicílio do réu ou da situação do

Havendo pluralidade de réus, algum deles conteste a
ação.
O litígio verse sobre direitos indisponíveis.
A petição inicial não estiver acompanhada de
instrumento que a lei considere indispensável à prova
do ato.
As alegações de fato, formuladas pelo autor, estiverem
de acordo com a prova constante dos autos.

QUESTÃO 31

imóvel.
D)

A ação possessória imobiliária será proposta no foro de
situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

QUESTÃO 28
No que tange à intervenção de terceiros no processo civil
brasileiro, assinale a alternativa compatível com a legislação
em vigor:
A)

B)
C)

D)

O assistente simples atuará como auxiliar da parte
principal, exercerá os mesmos poderes e ficará sujeito
ainda aos mesmos ônus processuais que o assistido.
É admissível a denunciação da lide, promovida pelo réu,
do afiançado na ação em que o fiador for réu.
No chamamento ao processo, a citação daqueles que
devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida
pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo
de quinze dias, sob pena de ficar sem efeito o
chamamento.
A instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, se esta for requerida na petição
inicial, suspenderá a marcha processual, sendo o sócio
(ou a pessoa jurídica) citado para manifestar-se e
requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze)
dias.

Assinale a alternativa em consonância com a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro:
A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 32
Em relação à personalidade civil, pode-se
corretamente, de acordo com o Código Civil, que:
A)
B)

QUESTÃO 29
Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em
sucessão ao exequente originário, EXCETO:
A)

O Ministério Público.

B)

O fiador do débito constante em título extrajudicial.

C)

O cessionário, quando o direito resultante do título
executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

D)

O sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou
convencional.

CARGO: PROCURADOR

Em caso de omissão da Lei, o juiz não poderá se abster
de julgar, devendo valer-se da analogia, equidade,
princípios gerais do direito e dos costumes para proferir
a sentença.
A Lei, quando em vigor, inclusive a Constituição, em
caso de nova assembleia constituinte, deverá ter
obediência ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada.
A lei do país em que, nascida a pessoa, determina as
regras sobre o começo e o fim da personalidade, o
nome, a capacidade e os direitos de família.
Na situação de um casal de holandeses desejar se
casar no Brasil, poderá celebrar o casamento, o Cônsul
da Holanda no Brasil.

C)

D)

afirmar

A personalidade civil da pessoa começa desde a
concepção, resguardando a Lei, os direitos do nascituro.
A existência da pessoa natural termina com a morte,
sendo esta presumida, provando-se que ausente conta
com mais de oitenta anos e que de cinco datam suas
últimas notícias.
Após um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou,
se ele deixou representante ou procurador, em se
passando dois anos, poderão os interessados requerer
que se declare a ausência e se abra definitivamente a
sucessão.
O nome da pessoa pode ser empregado por outrem em
publicações ou representações que a exponham ao
desprezo público, desde que não haja intenção
difamatória, em razão da liberdade de expressão
garantida pela Constituição Federal.
Página | 8

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)

QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário
não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das
circunstâncias do caso. Todavia, deixa de ser obrigatória a

Considerando a definição e o conceito de tributos, assinale a
alternativa CORRETA:
A)

proposta quando:
B)
A)

Se, feita com prazo a pessoa presente, não foi
imediatamente aceita.

B)

C)

Se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido
tempo

suficiente

para

chegar

a

resposta

ao

conhecimento do proponente.
C)

D)

Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a
resposta no prazo de 10 dias.

D)

QUESTÃO 34
Uma das formas de aquisição da propriedade se dá através
do instituto chamado de Usucapião. Acerca dele, assinale a
alternativa CORRETA:

B)

C)

D)

Os tributos podem ser classificados como uma espécie
de receita originária do Estado.
Por determinação constitucional, a Lei Ordinária não
pode ser considerada fonte do Direito Tributário, o qual
deve ser regido por Lei Complementar.
É possível que o Ministro da Fazenda venha a prolatar
ato majorando a alíquota de tributo, e não apenas o
chefe do executivo.
Via de regra, uma medida provisória que institua ou
majore impostos, vai produzir efeitos no mesmo
exercício financeiro, caso ela seja convertida em lei até
o último dia do ano em que foi editada.

Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a
resposta no prazo de 30 dias.

A)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, desde que possua justo título e tenha
agido de boa-fé.
Aquele que possuir, como sua, área urbana de até cento
e cinquenta metros quadrados, tendo agido de boa-fé
por cinco 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.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido
para comprovar a usucapião, acrescentar à sua posse a
dos seus antecessores, desde que contínuas, pacíficas
e em determinadas circunstâncias, com justo título e
boa-fé.
Adquire a propriedade do imóvel aquele que, contínua e
incontestadamente, independente de justo título e boafé, o possuir por dez anos.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 37
Em relação às espécies e classificações dos tributos, marque
a assertiva em consonância com a Lei:
A)

A natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação.

B)

Ocorre a parafiscalidade quando o sujeito institui
determinado tributo, mas delega a outra pessoa jurídica
de direito público a competência tributária, atribuindo a
essa pessoa jurídica o produto dessa arrecadação.

C)

Por disposição legal, os tributos não poderão ter caráter
extrafiscal.

D)

O tributo de natureza pessoal é determinado pelo
aspecto econômico da operação vinculada.

QUESTÃO 38
Ainda em relação ao tema espécies tributárias, assinale a
alternativa CORRETA:
A)

Custas e emolumentos podem ser tidos como exemplos
de taxas.

B)

Na contribuição de melhoria, a base de cálculo poderá
ser o custo total da obra ou a valorização experimentada
pelo imóvel do contribuinte.

São exemplos de direitos reais, EXCETO:
C)

As contribuições de melhoria possuem caráter pessoal e

A)

O direito de superfície.

não podem se sub-rogar na pessoa dos respectivos

B)

O direito à posse.

adquirentes dos imóveis.

C)

O direito de uso.

D)

O direito de habitação.

CARGO: PROCURADOR

D)

Por decorrência do texto constitucional, o pedágio está
sujeito ao princípio da legalidade.
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QUESTÃO 39
São pessoalmente responsáveis pelos tributos:
I. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos
tributos devidos pelo de cujus até a data de abertura da
sucessão.
II. O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos
bens adquiridos ou remidos.
III. O espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data
da partilha ou adjudicação.

QUESTÃO 42
Nos termos da Lei 8.666/1993, em igualdade de condições,
como critério de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
A)

Assinale a alternativa CORRETA:
A)

Todos os itens estão corretos.

B)

Apenas o item II é correto.

C)

Apenas os itens I e III são corretos.

D)

Todos os itens são incorretos.

QUESTÃO 40

B)

C)

O pagamento é modalidade de extinção do crédito tributário,
podendo ser feito através de vários meios, EXCETO:
D)
A)

Por meio de prestação in natura.

B)

Por meio de cheque.

C)

Por meio de vale postal.

D)

Por meio de estampilha.

QUESTÃO 41
Acerca dos temas Controle da Administração Pública e
Princípios Administrativos, marque a alternativa CORRETA:
A)

O sistema da dualidade de jurisdição, adotado como

autônoma, garante a inafastabilidade do controle pelo

Sobre o tema Improbidade Administrativa, marque a assertiva
CORRETA:
A)

B)

Poder Judiciário.
B)

O princípio da segurança jurídica encontra limites em
sua aplicação nas hipóteses de má-fé do administrado.

C)

C)

A moralidade administrativa é fundamento para a
aplicação da vedação ao nepotismo nos cargos
políticos.

D)

Qualquer interessado, mediante ato motivado, pode
solicitar informações a órgãos públicos com fundamento

Produzidos no país; produzidos ou prestados por
empresas brasileiras; produzidos ou prestados por
empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no país; produzidos ou
prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos, prevista em lei para pessoa com
deficiência.
Produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos, prevista em lei para
pessoa com deficiência; produzidos no país; produzidos
ou prestados por empresas brasileiras; produzidos ou
prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no país.
Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos, prevista em lei para
pessoa com deficiência; produzidos no país; produzidos
ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no país.
Produzidos ou prestados por empresas que invistam em
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país;
produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
produzidos no país; produzidos ou prestados por
empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos, prevista em lei para pessoa com deficiência.

QUESTÃO 43

regra no Direito Brasileiro, pressupõe uma jurisdição
ordinária e outra administrativa; mas esta, ainda que

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

D)

Constitui ato de improbidade administrativa, importando
enriquecimento ilícito a conduta de ordenar ou permitir a
realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública permitir,
facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário realizar operação financeira sem
observância das normas legais e regulamentares ou
aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
Constitui ato de improbidade administrativa a ação de
conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou
tributário contrário à Lei, não admitindo, todavia, a forma
omissiva, por expressa determinação legal.

no princípio da publicidade administrativa.

CARGO: PROCURADOR
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QUESTÃO 44
O ato de determinada prefeitura consistente no parcelamento
e edificação compulsórios de terrenos para atender a função
social delimitada no Plano Diretor constitui exemplo de:
A)
B)
C)
D)

Servidão administrativa.
Requisição Administrativa.
Ocupação temporária.
Limitação Administrativa.

QUESTÃO 45
Acerca da Responsabilidade Civil do Estado, assinale o item
CORRETO:
A)

B)

C)

D)

Nos casos de aplicação da Teoria Subjetiva, é
necessário o administrado comprovar a culpa ou dolo do
agente público para fins de responsabilização do
Estado.
Caso um detento fuja de um presídio situado um bairro
residencial e assalte uma casa desta localidade, o
Estado deve responder objetivamente independente de
demonstração de culpa ou dolo.
Um acidente ocorrido com uma criança, em um
brinquedo escolar, no momento do intervalo da aula, em
uma Unidade Escolar Municipal é exemplo de fortuito
externo.
O dano ambiental admite apenas a excludente do caso
fortuito ou força maior.

II. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do
candidato a emprego, comprovação de experiência prévia
por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de
atividade.
III. A empresa sucedida responderá solidariamente com a
sucessora quando ficar comprovada fraude na
transferência.
Estão CORRETOS os itens:
A)
B)
C)
D)

A)

B)

C)

D)

Considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviço.
Não se considera empregador o profissional liberal
mesmo que admita trabalhadores como empregado, em
razão da divergência de regime jurídico estabelecido no
Código Civil.
Considera-se empregado toda pessoa física que prestar
serviços de natureza, ainda que eventual, a
empregador, mas que esteja sob a dependência deste e
receba um salário.
Não se computar-se-ão, na contagem de tempo de
serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os
períodos em que o empregado estiver afastado do
trabalho prestando serviço militar.

QUESTÃO 47
Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso,
correspondente à relação de emprego. Sobre o tema, analise
os itens e assinale a alternativa correta.
I. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade
cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e
seus associados, nem entre estes e os tomadores de
serviços daquela.
CARGO: PROCURADOR

I e II
I e III
II e III
I, II e III

QUESTÃO 48
Assinale o item que contenha a afirmação verdadeira:
A)

B)
C)
D)

QUESTÃO 46
No que tange aos conceitos relacionados a empregador e
empregado, marque o item CORRETO:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas,
por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em
sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que
pertencia na empresa, salvo no caso de afastamento
superior a 06 meses.
O afastamento do empregado, em virtude de obrigação
do serviço militar, constitui motivo hábil para alteração
do contrato de trabalho por parte do empregador.
O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço,
sem prejuízo do salário, sem determinação de tempo,
quando tiver que comparecer em juízo.
Nos contratos por prazo determinado, o tempo de
afastamento, no interesse do empregado, não será
computado na contagem do prazo para a respectiva
terminação.

QUESTÃO 49
A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e
diretrizes, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Diversidade da base de financiamento.
Universalidade na prestação dos benefícios e serviços.
Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais.
Equidade na forma de participação no custeio.

QUESTÃO 50
A Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da Constituição
Federal e desta Lei, mediante recursos provenientes da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de
contribuições sociais. Constituem contribuições sociais,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

As das empresas, incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada aos segurados a seu serviço.
As dos empregadores domésticos.
As dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário
integral.
As incidentes sobre a receita de concursos de
prognósticos.
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