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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL)
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CARGO

Data e Horário da Prova

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Domingo, 21/10/2018, às 08h

INSTRUÇÕES
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Uruçuí – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 4.
Registro linguístico pode variar de acordo com a situação e o assunto
Ideia de que há a língua "certa" de um lado e as variedades de outro vai na contramão dos estudos
científicos.
“Me avisaram do meu gabinete que eu ‘tava com uma marca de batom, um beijo, no rosto. É o único
problema que eu não preciso nessa altura da minha vida.”
A frase foi dita pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), durante
a votação do pedido de habeas corpus para o Ex-presidente Lula no último dia 4 de abril.
Antes de retomar a leitura de seu voto, depois de aparte do Ministro Dias Toffoli, Barroso permitiu-se um
momento de descontração.
Não paira dúvida acerca da formalidade do ambiente nem se questiona o grau de conhecimento
da língua portuguesa do magistrado, mas o fato é que ele não disse “Avisaram-me”, “estava” ou
“problema de que eu não preciso nesta altura”. Será que o Ministro errou?
Segundo o Sociolinguista Carlos Alberto Faraco, professor titular aposentado e Ex-reitor da
Universidade Federal do Paraná, não há cortes rígidos entre formal e informal, entre oral e escrito, entre
“certo” e “errado”.
“A mudança estilística do Ministro está ligada ao assunto; as pessoas modulam a língua de acordo
com interlocutores, ambiente, assunto, gênero do discurso etc. O mais importante é fugir sempre das
dicotomias. Dicotomizar a realidade linguística é falseá-la; a língua varia muito seja na fala, seja na
escrita”, afirma.
Além disso, segundo o professor, esse registro linguístico já pertence à norma culta, embora não
corresponda por inteiro à norma-padrão. “São muito frequentes as orações relativas cortadoras (do tipo
de “O livro que eu gosto”, com apagamento da preposição “de”) nos debates do STF. Os falantes, mesmo
os altamente escolarizados, nem se dão conta de quanto a língua que falam está mudando”, diz Faraco.
Segundo o professor, é preciso distinguir “norma culta” (o registro efetivamente usado pelo
segmento social letrado) de “norma-padrão” (modelo convencional de correção estipulado por
gramáticos).
A ideia de que há a língua “certa” de um lado e as variedades de outro, ainda presente
no senso comum, vai na contramão dos estudos científicos.
É com base nos corpora (conjuntos de dados linguísticos sistematicamente coletados e
representativos dos usos) que se pode afirmar que a norma culta já não se identifica plenamente com a
norma-padrão, nem mesmo nas situações de formalidade.
Em suma, a norma culta de hoje já não é a língua de Rui Barbosa (1849-1923), embora a gramática
normativa nos remeta com frequência a modelos da época do célebre orador, escritor e jurista baiano.
Esse desencontro ocorre porque a língua está em constante mudança, enquanto o padrão
tradicional de correção tende a se manter estático desde as suas origens, no século 19, quando se pautou
pelos usos de Portugal.
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A norma-padrão é, segundo Faraco, um modelo idealizado. “O resultado do abismo que se cria
entre as práticas correntes e as regras postuladas como padrão é esta espécie de anomia linguística em
que vivemos no Brasil. O ensino não tem norte e o uso não tem norte. Há uma grande insegurança
linguística entre os falantes porque muitas regras não fazem sentido em confronto com as práticas
concretas”, afirma.
Faraco lembra que o gramático Celso Cunha (1917-1989) já apontava o problema brasileiro da
“dualidade de normas”, ou seja, há uma realidade praticada e uma prescrita. “Isso não é um problema só
brasileiro. Criou-se na tradição histórica da América Latina a ideia de que a língua como se fala nas
colônias é incorreta, descuidada, portanto a língua modelar (a que devemos usar na escrita etc.) mora em
outro lugar. O espanhol mora em Madri e o português mora em Lisboa”, conclui.
www1.folha.uol.com.br - Folha de SP – 23/abril/18 - Thaís Nicoleti de Camargo - Adaptado
01)

A partir da leitura do texto, é INCORRETO
afirmar:

03)

(A)

Há uma diferença entre o modelo
convencional da língua e a norma culta de
hoje.
(B) A língua culta atual e as variedades
linguísticas identificam-se plenamente com a
gramática normativa.
(C) A frase dita pelo Ministro mostra a existência
de uma norma culta e uma norma padrão,
sendo uma praticada e outra prescrita,
variando conforme a situação.
(D) Não são incorretas as construções linguísticas
informais.
02)

(A)

(B)

(C)

(D)

A relação de ideia estabelecida pela oração
destacada, foi identificada
CORRETAMENTE entre parênteses em:
“Esse desencontro ocorre porque a língua
está em constante mudança (...).”
(conclusão)
“(...) o padrão tradicional de correção tende a
se manter estático desde as suas origens (...),
quando se pautou pelos usos de Portugal.”
(conformidade)
“Em suma, a norma culta de hoje já não é a
língua de Rui Barbosa, embora a gramática
normativa nos remeta com frequência a
modelos da época do célebre orador (...).”
(concessão)
“O ensino não tem norte e o uso não tem
norte.” (alternância)
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O termo destacado tem o mesmo valor
semântico da palavra entre parêntese,
EXCETO em:

(A)

“O resultado do abismo que se cria entre as
práticas correntes e as regras postuladas
como padrão é esta espécie de anomia
linguística em que vivemos no Brasil.”
(organização)
(B) “O mais importante é fugir sempre das
dicotomias.” (divisões)
(C) “Não paira dúvida acerca da formalidade do
ambiente (...)” (a respeito de)
(D) “Segundo o professor, é preciso distinguir
“norma culta” de “norma-padrão” (modelo
convencional de correção estipulado por
gramáticos). (admitido)
04)

No texto lê-se “Além disso, segundo o
professor, esse registro linguístico já pertence
à norma culta, embora não corresponda por
inteiro à norma-padrão.”

Os
termos
sublinhados
acima
respectivamente, a equivalência de:
(A) Explicação/designação/tempo.
(B) Realce/conformidade/intensidade.
(C) Situação/afirmação/expletivo.
(D) Inclusão/conformidade/tempo.
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05)

“Esse desencontro ocorre porque a língua
está em constante mudança (...)”.

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale
a alternativa em que aparece ERRO ortográfico.
(A) Por que a língua está em constante mudança?
(B) As razões porque criticaram o ministro são
equivocadas.
(C) O ministro não empregou a norma padrão.
Por quê?
(D) A língua muda porque ela é dinâmica.
06)

“(...) segundo o professor, esse registro
linguístico já pertence à norma culta (...)”

Assinale a alternativa que justifica a utilização da
crase:
(A) “à” indica a junção de dois artigos definidos.
(B) “à” indica a junção do pronome “a” com o
artigo “a”.
(C) “à” indica a junção da preposição “a” com o
artigo “a”.
(D) “à” indica a junção do artigo “a” com o
pronome “a”.
07)

09)

“Me avisaram do meu gabinete que
eu ‘tava com uma marca de batom, um beijo,
no rosto.”

Ao reescrever a frase acima, conforme a norma
padrão (gramática normativa), o processo de
colocação pronominal do termo destacado passa a
ser:
(A) Próclise.
(B) Ênclise.
(C) Mesóclise.
(D) Eufonia como determinante.
10)

A nação que não trata sua língua como
prioridade não é civilizada.

Assinale a opção que apresenta a CORRETA
classificação da oração destacada.
(A) Oração coordenada sindética aditiva.
(B) Oração subordinada adverbial comparativa.
(C) Oração subordinada adjetiva restritiva.
(D) Oração subordinada adjetiva explicativa.

“Registro linguístico pode variar de acordo
com a situação e o assunto.”

Nessa frase, quantas palavras podem ser
classificadas como substantivos?
(A) Uma palavra.
(B) Duas palavras.
(C) Três palavras.
(D) Quatro palavras.
08)

“Segundo o Sociolinguista Carlos Alberto
Faraco, professor titular aposentado e Exreitor da Universidade Federal do Paraná, não
há cortes rígidos entre formal e informal
(...).”

Aponte a alternativa que justifica corretamente o
emprego das vírgulas:
(A) Separar aposto.
(B) Separar vocativo.
(C) Separar sujeito.
(D) Separar adjunto adverbial deslocado .
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO
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INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 11 A 15
11)

Segundo o
navegar na
navegação
atividades
navegador.

manual do Google Chrome
Web em privado no modo de
anônima impede que suas
fiquem memorizadas pelo

Sobre essa característica pode-se afirmar,
EXCETO:
(A) Quando navega em privado, as outras pessoas
que utilizam o dispositivo não veem a sua
atividade.
(B) O Chrome apaga os ficheiros transferidos na
navegação em privado e desse modo eles não
serão acessados por outros usuários do
dispositivo.
(C) O Chrome não guarda o seu histórico de
navegação nem as informações introduzidas
nos formulários.
(D) Os cookies e os dados de sites são
memorizados enquanto navega, porém, são
eliminados quando fecha o modo de
navegação anônima.
12)

Com relação as funções existentes Microsoft
Excel 2013, analise as afirmativas.

I. ÍNDICE Use esta função para retornar um
valor ou a referência a um valor de dentro de
uma tabela ou intervalo.
II. SEERRO Retornará um valor que você
especifica se uma fórmula for avaliada para
um erro; do contrário, retornará o resultado
da fórmula.
III. ARRUMAR Remove espaços do texto.
Quais afirmativas estão corretas?
(A) Apenas I e II
(B) Apenas II e III
(C) Apenas I e III
(D) I, II e III
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

13)

Todas alternativas referem-se a atalhos do
Microsoft Windows 10 em português
brasileiro (PT-BR), EXCETO:

(A)

Ctrl + Shift + teclas de direção
(B) Num Lock + asterisco
(C) Ctrl + F1
(D) Ctrl + D
14)

O
site
de
buscas
Google
(www.google.com.br) permite usar símbolos
ou palavras na pesquisa para tornar os
resultados mais precisos. Quais afirmações
abaixo referem-se a refinamentos de busca do
Google?

I. Combinar pesquisas: Coloque "OR" entre
cada consulta de pesquisa.
II. Pesquisar um site específico: Coloque "site:"
antes de um site ou domínio.
III. Pesquisar em e-mails: Coloque "@" antes de
uma palavra para pesquisar em domínios de
e-mails.
(A)

Apenas I e II
(B) Apenas II e III
(C) Apenas I e III
(D) I, II e III
15)

Os termos abaixo:

I. NTFS, FAT, EXT3
II. Clock Interno
III. Windows-1250, UTF-8, ISO 8859-5.
Estão relacionados respectivamente a:
(A) I - Sistema de Arquivos; II - Hard Disk; III Tipos de Sistemas Operacionais.
(B) I - Extensão de Arquivos; II - Fuso Horário;
III - Codificação de caracteres.
(C) I - Sistema de Arquivos; II - Ciclagem do
Processador; III - Codificação de caracteres.
(D) I - Extensão de Arquivos; II - Fuso Horário;
III - Tipos de Sistemas Operacionais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16)

São
princípios
constitucionais
administração pública, exceto:

(A)

Impessoalidade
Moralidade
Motivação
Eficiência

(B)
(C)
(D)

QUESTÕES DE 16 A 40
da

17)

Em relação à emenda constitucional,
assinale a alternativa correta de acordo com
a Constituição Federal:

(A)

A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta do presidente do Senado
Federal.
A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quartos dos votos
dos respectivos membros
Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir o voto
obrigatório.
A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser objeto de nova proposta na mesma
sessão legislativa.

(B)

(C)

(D)

18)

Assinale a alternativa incorreta de acordo
com as previsões da Constituição Federal:

(A)

Conceder-se-á habeas data para assegurar o
conhecimento de informações relativas à
pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais, de caráter público ou de
instituições privadas.
Conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder.

(B)

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO

(C)

(D)

Conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade,
à soberania e à cidadania.
Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade
ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.

19)

A Constituição Federal prevê os direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais. Sobre o
tema, assinale a alternativa que contém os
direitos constitucionalmente garantidos:

(A)

Repouso semanal remunerado, licença à
gestante e licença paternidade com duração
de cento e vinte dias.
Décimo terceiro salário, irredutibilidade do
salário e aviso prévio proporcional de no
mínimo noventa dias.
Proteção do mercado de trabalho da mulher,
salário mínimo fixado em lei e gozo de
férias anuais remuneradas com, pelo menos,
três quintos a mais do que o salário normal.
Seguro-desemprego, fundo de garantia do
tempo de serviço e participação nos lucros
ou resultados.

(B)

(C)

(D)

20)

De acordo com a Constituição Federal, o
servidor público estável perderá o cargo nos
seguintes casos, exceto:

(A)

Em virtude de sentença judicial transitada
em julgado.
Mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa.

(B)
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(C)
(D)

21)

Mediante o ajuizamento de ação criminal
por crime doloso contra a vida.
Mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa

23)

Em relação à prescrição, assinale a
alternativa incorreta, de acordo com o
Código Civil Brasileiro:

(A)

Em relação às previsões do Código Civil
Brasileiro relativas à personalidade e
capacidade, assinale a alternativa incorreta:

(B)

A prescrição ocorre em dez anos, quando a
lei não lhe haja fixado prazo menor
Prescreve em cinco anos a pretensão
relativa a aluguéis de prédios urbanos ou
rústicos
Prescreve em três anos a pretensão de
reparação civil
Prescreve em cinco anos a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.

(C)
(A)

(B)

(C)

(D)

22)
(A)
(B)

(C)

(D)

São incapazes, relativamente a certos atos
ou à maneira de os exercer, os ébrios
habituais e os viciados em tóxico
Pode ser declarada a morte presumida, sem
decretação
de
ausência,
se
for
extremamente provável a morte de quem
estava em perigo de vida
Cessará, para os menores, a incapacidade
pelo exercício de emprego público ou
privado efetivo
Se dois ou mais indivíduos falecerem na
mesma ocasião, não se podendo averiguar
se algum dos comorientes precedeu aos
outros, presumir-se-ão simultaneamente
mortos.
De acordo com o Código Civil Brasileiro,
assinale a alternativa correta:
O fato jurídico não pode ser provado
mediante presunção.
A confissão é irrevogável e não pode ser
anulada, ainda que decorrente de erro de
fato.
A cópia fotográfica de documento,
conferida por tabelião de notas, valerá como
prova de irrefutável de declaração da
vontade,
sendo
inválida
qualquer
impugnação de sua autenticidade.
Não tem eficácia a confissão se provém de
quem não é capaz de dispor do direito a que
se referem os fatos confessados.
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(D)

24)

O Código Civil Brasileiro dispõe sobre as
formas de aquisição e perda da Propriedade.
Sobre o tema, assinale a alternativa
incorreta:

(A)

A renúncia é causa de perda da Propriedade.
Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis. Enquanto não se
registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
Aquele que, por dez anos, sem interrupção,
nem oposição, possuir como seu um imóvel,
adquire-lhe
a
propriedade,
independentemente de título e boa-fé;
podendo requerer ao juiz que assim o
declare por sentença, a qual servirá de título
para o registro no Cartório de Registro de
Imóveis
O imóvel urbano que o proprietário
abandonar, com a intenção de não mais o
conservar em seu patrimônio, e que se não
encontrar na posse de outrem, poderá ser
arrecadado, como bem vago, e passar, três
anos depois, à propriedade do Município ou
à do Distrito Federal, se se achar nas
respectivas circunscrições

(B)

(C)

(D)
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25)

(A)

(B)

(C)

(D)

26)

Sobre a Extinção dos Contratos, assinale a
alternativa incorreta, nos termos do Código
Civil Brasileiro:
Dada a natureza do contrato, se uma das
partes
houver
feito
investimentos
consideráveis para a sua execução, a
denúncia unilateral só produzirá efeito
depois de transcorrido prazo compatível
com a natureza e o vulto dos investimentos
A cláusula resolutiva expressa opera de
pleno direito; a tácita depende de
interpelação judicial
Se no contrato as obrigações couberem a
apenas uma das partes, poderá ela pleitear
que a sua prestação seja reduzida, ou
alterado o modo de executá-la, a fim de
evitar a onerosidade excessiva
Nos contratos bilaterais, poderão os
contratantes exigir o implemento da
obrigação do outro, ainda que não cumprida
a sua obrigação
Em relação à competência, assinale a
alternativa correta de acordo com o
Código de Processo Civil:

(A)
(B)

(C)

(D)

28)

Considerando as previsões do Código de
Processo Civil relativas aos títulos
executivos extrajudiciais, assinale a
alternativa correta:

(A)

Os títulos executivos extrajudiciais
oriundos de país estrangeiro dependem de
homologação para serem executados
A existência de título executivo
extrajudicial não impede a parte de optar
pelo processo de conhecimento, a fim de
obter título executivo judicial
A propositura de ação relativa a débito
constante de título executivo obsta o credor
de promover-lhe a execução
O título estrangeiro terá eficácia executiva
quando satisfeitos os requisitos de formação
exigidos pela lei brasileira

(B)
(A)

(B)

(C)
(D)

27)

A ação fundada em direito pessoal será
proposta, em regra, no foro de domicílio do
réu. Sendo incerto ou desconhecido o
domicílio do réu, ele poderá ser demandado
onde for encontrado ou no foro de domicílio
do autor
A ação fundada em direito real sobre bens
móveis será proposta no foro de situação da
coisa
A ação possessória imobiliária será
proposta no foro de domicílio do réu
O foro de domicílio do autor da herança, no
Brasil, é o competente para o inventário

Será considerado intempestivo o ato
praticado antes do termo inicial do prazo.
Na comarca, seção ou subseção judiciária
onde for difícil o transporte, o juiz poderá
prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses
Os litisconsortes que tiverem diferentes
procuradores, de escritórios de advocacia
distintos, terão prazos contados em dobro
para todas as suas manifestações, em
qualquer
juízo
ou
tribunal,
independentemente de requerimento, não se
aplicando essa regra aos processos em autos
eletrônicos
Inexistindo preceito legal ou prazo
determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias
o prazo para a prática de ato processual a
cargo da parte

(C)

(D)

De acordo com as regras relativas aos
prazos processuais do Código de Processo
Civil, assinale a alternativa incorreta:

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO
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29)

Em relação à aplicação da lei penal, assinale
a alternativa correta de acordo com o
Código Penal:

(A)

A lei posterior, que de qualquer modo
desfavorecer o agente, aplica-se aos fatos
anteriores, desde que ainda não decididos
por sentença condenatória transitada em
julgado.
Considera-se praticado o crime no
momento do resultado.
A lei excepcional ou temporária aplica-se
exclusivamente ao fato praticado e julgado
durante sua vigência.
Considera-se praticado o crime no lugar em
que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou
em parte, bem como onde se produziu ou
deveria produzir-se o resultado.

(B)
(C)

(D)

30)

(A)

(B)

(C)

De acordo com as disposições do Código
Penal relativas aos crimes praticados por
funcionário público contra a administração
em geral, assinale a alternativa incorreta:
Comete o crime de peculato o funcionário
público que apropriar 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.
Comete o crime de prevaricação o
funcionário público que deixar, 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
Comete o crime de concussão o funcionário
público que 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
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(D)

Comete o crime de corrupção passiva o
funcionário público que 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

31)

De acordo com as normas tributárias que
disciplinam a instituição e cobrança de
taxas pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios,
assinale a alternativa incorreta:

(A)

Podem ser instituídas em razão do exercício
regular do poder de polícia pela
Administração Pública;
Podem ser calculadas em razão do capital
social das empresas, não podendo, contudo,
possuir base de cálculo ou fato gerador
idênticos aos que correspondam a imposto;
Podem incidir sobre a utilização potencial
de serviço público específico e divisível,
assim compreendido o serviço que, sendo
de utilização compulsória, é posto à
disposição dos contribuintes mediante
atividade administrativa em efetivo
funcionamento;
Na hipótese de taxa pela utilização de
serviço público, somente podem incidir
sobre aqueles serviços específicos e
divisíveis, assim entendidos os que possam
ser destacados em unidades autônomas de
intervenção, de utilidade ou de necessidades
públicas e, concomitantemente, suscetíveis
de utilização, separadamente, por parte de
cada um dos seus usuários.

(B)

(C)

(D)
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32)

São solidariamente responsáveis
crédito tributário, exceto:

(A)

O adquirente de fundo de comércio que
continue a explorar a respectiva atividade,
pelos tributos a ele relativos, devidos até a
data da aquisição, quando o alienante cessar
a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
As pessoas que, mesmo sem revestirem a
condição de contribuinte, tenham interesse
comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Os tutores e curadores, nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis, pelos tributos devidos por
seus tutelados ou curatelados, quando não
seja possível exigi-los destes;
O sucessor a qualquer título e o cônjuge
meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus.

(B)

(C)

(D)

pelo

33)

Assinale a alternativa que corresponde à
uma das hipóteses de exclusão do crédito
tributário, previstas no Código Tributário
Nacional:

(A)

Compensação;
Transação;
Remissão;
Isenção.

(B)
(C)
(D)
34)

(A)

(B)

Segundo as normas que disciplinam a
interpretação e integração da legislação
tributária, assinale a alternativa incorreta:
Interpreta-se da maneira mais favorável ao
contribuinte a lei que disponha sobre a
dispensa do cumprimento de obrigações
tributárias acessórias;
A autoridade competente poderá utilizar de
analogia para aplicar a legislação tributária,
no caso de ausência de disposição expressa,
desde que disso não resulte a exigência de
tributo não previsto em lei;
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(C)

(D)

Os princípios gerais de direito privado
utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos,
conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários;
A lei tributária que disponha sobre a
suspensão ou exclusão do crédito tributário
deve ser interpretada literalmente.

35)

São hipóteses de dispensa de licitação
previstas na Lei nº 8.666/93, exceto:

(A)

o fornecimento de bens e serviços,
produzidos ou prestados no País, que
envolvam,
cumulativamente,
alta
complexidade tecnológica e defesa
nacional;
a aquisição ou restauração de obras de arte
e objetos históricos, de autenticidade
certificada, desde que compatíveis ou
inerentes às finalidades do órgão ou
entidade;
a contratação de fornecimento ou
suprimento de energia elétrica e gás natural
com concessionário, permissionário ou
autorizado, segundo as normas da
legislação específica;
a contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de
empresário
exclusivo,
desde
que
consagrado pela crítica especializada ou
pela opinião pública.

(B)

(C)

(D)

36)

Assinale a alternativa que não corresponde
à um dos atributos do ato administrativo:

(A)

impõem-se à terceiros, independentemente
de sua concordância;
presunção absoluta de legitimidade e
veracidade;
podem ser postos em execução pela própria
Administração Pública, sem necessidade de
intervenção do Poder Judiciário;

(B)
(C)
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(D)

são previamente definidos em lei, segundo
as finalidades que se pretende alcançar e os
resultados capazes de produzir.

37)

Com relação ao instituto jurídico da
Desapropriação, assinale a alternativa
correta:

(A)

É forma originária de aquisição da
propriedade;
Possui como pressupostos legais a
necessidade / utilidade pública e o interesse
social, cabendo à Administração Pública
definir em quais hipóteses estas situações
restam caracterizadas;
Uma vez expedido o respectivo decreto, a
desapropriação deverá efetivar-se dentro do
prazo decadencial de cinco anos, não
podendo o mesmo bem ser objeto de nova
declaração expropriatória;
A declaração expropriatória é de
competência exclusiva do Poder Executivo,
por meio de decreto, que deverá indicar a
descrição do bem a ser desapropriado, a
destinação específica que lhe será dada, o
fundamento legal do ato e os recursos
orçamentários destinados ao atendimento
da despesa .

(B)

(C)

(D)

38)

I.

II.

Julgue as assertivas a seguir, de acordo com
as normas de Direito Processual do
Trabalho, previstas na CLT:
Os prazos processuais estabelecidos pela
CLT poderão ser prorrogados, pelo tempo
estritamente necessário, segundo o
entendimento do juízo ou em virtude de
força maior, devidamente comprovada.
A responsabilidade pelo pagamento dos
honorários periciais é da parte sucumbente
na pretensão objeto da perícia, salvo de
beneficiária da justiça gratuita, podendo o
juízo exigir o adiantamento parcial dos
valores para a sua realização.
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III.

Nas causas da jurisdição da Justiça do
Trabalho, somente podem ser opostas, com
suspensão do feito, as exceções de
suspeição ou incompetência.

Estão corretas:
(A) As assertivas I e III;
(B) As assertivas I e II;
(C) As assertivas II e III;
(D) Somente a assertiva II.
39)

Constituem justa causa para rescisão do
contrato individual de trabalho pelo
empregador, exceto:

(A)

Condenação criminal do empregado,
passada em julgado, caso não tenha havido
suspensão da execução da pena;
Embriaguez habitual ou em serviço;
Suspensão disciplinar do empregado por
mais de 30 (trinta) dias consecutivos;
Perda da habilitação ou dos requisitos
estabelecidos em lei para o exercício da
profissão, em decorrência de conduta
dolosa do empregado.

(B)
(C)
(D)

40)

De acordo com as normas da CLT que
disciplinam as alterações de contratos
individuais de trabalho, assinale a
alternativa correta:

(A)

Ao empregador é permitido determinar a
reversão do empregado ao cargo efetivo,
anteriormente ocupado, quando deixar de
exercer função de confiança, desde que lhe
seja assegurada a manutenção do
pagamento da gratificação correspondente,
tendo em vista o princípio da
irredutibilidade salarial;
Só é lícita a alteração das condições de
trabalho por mútuo consentimento, sendo
passível de anulação a cláusula infringente
desta garantia, mediante comprovação, pelo
empregado, dos prejuízos decorrentes
diretamente dessa alteração;

(B)
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(C)

(D)

O empregador pode alterar, sem a anuência
do empregado, a localidade da execução do
contrato de trabalho, desde que esta
alteração não acarrete necessariamente a
mudança do seu domicílio;
Em caso de necessidade de serviço, o
empregador poderá transferir o empregado
para localidade diversa da que resultar do
contrato, independentemente do pagamento
de verbas suplementares em virtude dessa
alteração.
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