
ConCurso PúbliCo

058. Prova objetiva

ProCurador JurídiCo i – 
ProCurador JurídiCo e administrativo

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 90 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 4 horas.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aguarde a ordem do fisCal Para abrir este Caderno de questões.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na 
forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora 
as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e 
municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, 
é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% 
do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos 
os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido 
a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tri-
butária, cujo aumento em 2011 foi carreado quase integralmente 
para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 
31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, 
portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como 
proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à 
imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora 
o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que 
ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte 
da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar 
que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos 
para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam 
à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação 
da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os 
usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o 
superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. 
Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita 
e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento 
público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo 
de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição 
ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da 
infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, 
ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem- 
-estar da população e a competitividade das empresas no mercado 
mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: 
o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

(A) a carga tributária brasileira está descendente desde o 
governo Lula.

(B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.

(C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com 
infraestrutura e aumento do superavit.

(D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas 
décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.

(E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento 
nos postos de trabalho.

02. No trecho – Embora as estatísticas completas da arrecadação 
de União, estados e municípios apenas venham a ser conhe-
cidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo 
em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de 
sentido, por

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é 
possível afirmar que

(A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas 
à criação de empregos.

(B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da 
carga tributária brasileira.

(C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a 
competitividade da atividade produtiva.

(D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos 
governos anteriores.

(E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga 
tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar. – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também 
dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. 
– reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de 
sentido.

(A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos 
para alguns setores.

(B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos 
para alguns setores.

(C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos 
para alguns setores.

(D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos 
para alguns setores.

(E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos 
para alguns setores.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da 
renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos 
foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado 
de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
(A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao 

setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
(B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; 

na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da 
história.

(C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao 
setor público na forma de tributos foi, a maior da história.

(D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada 
ao setor público na forma de tributos, foi a maior da 
história.

(E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, 
repassada no ano passado, ao setor público: na forma de 
tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

GUERRA REVOLUCIONÁRIA , GUERRA
DE 1812 , GUERRA CIVIL , PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL EM QUADRINHOS .

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

(htt://tiras-snoopy.blogspot.com. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
(A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática 

específica, pois não há relação entre os títulos.
(B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos 

cômicos dos quadrinhos da coleção.
(C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a pos-

sibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
(D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante 

diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
(E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual 

guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho 
que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de 
sentido.
(A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
(B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
(C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
(D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
(E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num banco, em Paris.
A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.
Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.
E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.
(...)
Nas mãos, uma chave – de que bairro, viela,
Porta, corredor, mansarda, cancela? –
Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a 
imagem que se faz da cidade de Paris.

(B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que 
é feita da velhinha no banco.

(C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava 
jovialidade e ter saúde.

(D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas 
é também a mais soberba e mais ilustrada.

(E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada 
num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com 
o mesmo sentido atribuído na poesia.

(A) Se a apólice não for paga, a empresa cancela o seguro.

(B) A viela mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.

(C) Aquele não era o mesmo corredor que havia vencido a 
maratona do ano anterior.

(D) Cada time de nossa cidade ficou em uma chave diferente.

(E) O banco quebrou por ingerência e todos do mercado 
financeiro ficaram preocupadíssimos.
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CONHECIMENTOS ESpECífICOS

Direito ConstituCionaL

11. Analise as seguintes afirmativas relativas aos direitos e ga-
rantias fundamentais:
 I. a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 

graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os man-
dantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 
omitirem.

 II. a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse da adminis-
tração pública o exigirem.

 III. conceder-se-á mandado de segurança para proteger di-
reito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus 
ou mandado de injunção, quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público.

 IV. todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor-
mações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Considerando o que dispõe expressamente o texto da Cons-
tituição Federal brasileira, está correto somente o que se 
afirma em

(A) I e II.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

12. Assinale a alternativa correta a respeito dos Municípios.

(A) A lei orgânica municipal deve ser votada pela Câmara 
Municipal em dois turnos e, para ser aprovada, neces-
sita de dois terços dos votos dos Vereadores, sendo, em 
seguida, remetida ao Prefeito Municipal para a sanção e 
promulgação.

(B) A eleição para Prefeito e Vice-Prefeito será realizada em 
dois turnos nos Municípios com mais de duzentos mil 
habitantes.

(C) Para a composição da Câmara Municipal, o limite má-
ximo de Vereadores permitido pela Constituição em um 
Município com mais de oito milhões de habitantes será 
de 58 Vereadores.

(D) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores 
não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da 
receita do Município.

(E) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos 
de Contas Municipais, com a finalidade de auxiliar o 
Poder Legislativo no controle externo municipal.

13. “Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e  serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de con-
dições a todos os , com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de , mantidas as condições efetivas 
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e  indispen-
sáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, 
as lacunas do dispositivo constitucional apresentado.
(A) alienações … concorrentes … pagamento … econômica
(B) vendas … participantes … compromisso … quantitativa
(C) vendas … concorrentes … realização … qualitativa
(D) alienações … licitantes … pagamento … quantitativa
(E) locações … participantes … quitação … econômica

14. Assinale a alternativa correta acerca do processo legislativo.
(A) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação 

ao Senado Federal de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído 
pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

(B) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da Repú-
blica poderá adotar medidas provisórias, com força de 
lei, devendo submetê-las em até 30 dias ao Congresso 
Nacional.

(C) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 
relativa a direito tributário.

(D) A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do 
Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e 
dos Tribunais Superiores terão início no Senado Federal.

(E) O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 
trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser 
rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados 
e Senadores, em escrutínio secreto.

15. Sobre o controle de constitucionalidade brasileiro, é correto 
afirmar que
(A) não é cabível a ação declaratória de constitucionalidade 

de lei ou ato normativo estadual perante o Supremo 
Tribunal Federal.

(B) compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, 
originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal.

(C) as decisões liminares, proferidas pelo Supremo Tribu-
nal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade 
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
do Poder Legislativo.

(D) quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconsti-
tucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, 
citará, previamente, o Procurador-Geral da República, 
que defenderá o ato ou o texto impugnado.

(E) declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida 
para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciên-
cia ao Poder competente para a adoção das providências 
necessárias e, em se tratando de órgão do Poder Judiciá-
rio, para fazê-lo em trinta dias.
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16. Em relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores licenciados em seus territórios (IPVA) e 
ao Imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), 
de acordo com as regras constitucionais de repartição de 
receitas tributárias, pertencem aos Municípios, respecti-
vamente, as seguintes percentagens de arrecadação:

(A) 20% e 25%.

(B) 25% e 25%.

(C) 50% e 25%.

(D) 25% e 50%.

(E) 50% e 50%.

Direito trabaLhista

17. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de 
pagamento de seus empregados relativa ao mês de março 
de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos 
respectivos sindicatos. Da importância da arrecadação da 
contribuição sindical, serão feitos os seguintes créditos pela 
Caixa Econômica Federal:

(A) 10% (dez por cento) para a confederação correspondente; 
15% (quinze por cento) para a federação; 60% (sessenta 
por cento) para o sindicato respectivo; 10% (dez por 
cento) para a central sindical; 5% (cinco por cento) para 
a “Conta Especial Emprego e Salário”.

(B) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente; 
15% (quinze por cento) para a federação; 60% (sessenta 
por cento) para o sindicato respectivo; 20% (vinte por 
cento) para a “Conta Especial Emprego e Salário”.

(C) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente; 
15% (quinze por cento) para a federação; 60% (sessenta 
por cento) para o sindicato respectivo; 10% (dez por cento) 
para a central sindical; 10% (dez por cento) para a “Conta 
Especial Emprego e Salário”.

(D) 10% (dez por cento) para a confederação correspondente; 
10% (dez por cento) para a federação; 60% (sessenta por 
cento) para o sindicato respectivo; 10% (dez por cento) 
para a central sindical; 10% (dez por cento) para a “Conta 
Especial Emprego e Salário”.

(E) 15% (quinze por cento) para a confederação corres-
pondente; 5% (cinco por cento) para a federação; 60% 
(sessenta por cento) para o sindicato respectivo; 10% (dez 
por cento) para a central sindical; 10% (dez por cento) 
para a “Conta Especial Emprego e Salário”.

18. A Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter 
normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos 
de categorias econômicas e profissionais estipulam condições 
de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representa-
ções, às relações individuais de trabalho. Considerando essa 
informação, é correto afirmar que os Sindicatos

(A) só poderão celebrar Convenções Coletivas de Trabalho, 
por deliberação de Assembleia Geral, especialmente 
convocada para esse fim, nos termos do Estatuto, depen-
dendo a sua validade do comparecimento e votação, em 
primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados 
da entidade, e, em segunda, de 1/3 (um terço) deles.

(B) só poderão celebrar Convenções Coletivas de Trabalho, 
por deliberação de Assembleia Geral, especialmente 
convocada para esse fim, nos termos do Estatuto, depen-
dendo a sua validade do comparecimento e votação, em 
primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos interessa-
dos da entidade, e, em segunda, de qualquer número.

(C) só poderão celebrar Convenções Coletivas de Trabalho, 
por deliberação de Assembleia Geral, dependendo a sua 
validade do comparecimento e votação, em primeira 
convocação, de pelo menos a metade dos interessados.

(D) poderão celebrar Convenções Coletivas de Trabalho por 
deliberação dos empregados da empresa envolvida e em 
reunião marcada para essa finalidade.

(E) só poderão celebrar Convenções Coletivas de Trabalho 
por deliberação de Assembleia Geral convocada por 
Portaria Ministerial.

19. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas 
que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, 
exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima 
dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus 
efeitos. Com base nessa informação, é correto afirmar que

(A) o exercício de trabalho em condições insalubres asse-
gura a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) 
calculado sobre o salário contratual.

(B) o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou 
de periculosidade cessará com a eliminação do risco à 
sua saúde ou por meio de acordo coletivo de trabalho.

(C) o pagamento do adicional de insalubridade pode ser 
reduzido até o percentual de 10% (dez por cento) por 
meio de convenção coletiva de trabalho.

(D) o exercício de trabalho em condições insalubres e perigo-
sas assegura a percepção de adicional de 30% (trinta por 
cento) e de 40% (quarenta por cento), respectivamente.

(E) atualmente, por força de norma ministerial, a exposição 
do empregado à radiação ionizante enseja a percepção 
do adicional de periculosidade.
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20. Quanto à jornada de trabalho, é correto afirmar que

(A) os empregados sob o regime de tempo parcial não 
poderão prestar horas extras.

(B) se considera trabalho em regime de tempo parcial aquele 
cuja duração não exceda a 20 (vinte) horas semanais.

(C) para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo 
parcial será feita mediante opção manifestada perante 
a empresa, na forma prevista em Regulamento Interno 
da Empresa.

(D) para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo 
parcial será feita mediante acordo entre empregado e 
empregador, mas o regime é vedado para empregados 
com idade superior a 50 (cinquenta) anos.

(E) os empregados sob o regime de tempo parcial poderão 
prestar horas extras, desde que com o adicional dife-
renciado, sendo no percentual mínimo de 70% (setenta 
por cento), nos termos da negociação coletiva.

21. No que tange à proteção do trabalho da mulher e do menor, 
é correto afirmar que

(A) a legislação trabalhista não prevê possiblidade de res-
trição ao gozo dos períodos de repouso do menor nos 
locais de trabalho.

(B) o responsável legal pelo menor é obrigado a notificar o 
Ministério do Trabalho e Emprego para que este pleiteie 
a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço 
possa acarretar para ele prejuízos de ordem moral.

(C) os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 
30 (trinta) mulheres com mais de 18 (dezoito) anos de 
idade terão local apropriado, onde seja permitido às 
empregadas guardarem sob vigilância e assistência os 
seus filhos no período da amamentação, sendo vedada 
a adoção de convênios para atender à finalidade do 
dispositivo legal.

(D) ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço 
que demande o emprego de força muscular superior a 
20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte 
e cinco) quilos para o trabalho ocasional.

(E) nos termos da negociação coletiva, a empresa pode ser 
obrigada a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos 
sanitários; dispor de cadeiras ou bancos, em número 
suficiente, que permitam às mulheres trabalharem sem 
grande esgotamento físico.

22. A fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego deverá 
observar o critério de dupla visita no seguinte caso:

(A) quando se tratar de sociedade de economia mista ou 
empresa pública.

(B) quando ocorrer promulgação ou expedição de novas 
leis, regulamentos ou instruções ministeriais.

(C) nas três primeiras inspeções dos estabelecimentos ou 
dos locais de trabalho, recentemente inaugurados ou 
empreendidos.

(D) para microempresas.

(E) para empregadores rurais.

LegisLação esPeCiaL MuniCiPaL

23. As cores oficiais do Município de Cubatão (art. 2.º da Lei 
Orgânica) são:
(A) preto e branco.
(B) verde e branco.
(C) vermelho e azul.
(D) verde e amarelo.
(E) vermelho, preto e branco.

24. Dispõe o art. 20 da Lei Orgânica do Município de Cubatão 
que no primeiro ano de cada Legislatura, no dia 1.º de janeiro, 
às 18 horas, em Sessão Solene de Instalação, independente-
mente do número, os vereadores eleitos prestarão compro-
misso e tomarão posse. A referida sessão é presidida pelo
(A) prefeito municipal.
(B) vereador mais idoso.
(C) vereador mais votado.
(D) juiz de direito corregedor.
(E) vereador que por último presidiu a Câmara na Legislatura 

anterior.

25. A Lei Orgânica do Município de Cubatão admite emendas, 
de acordo com seu art. 45. As propostas de emenda podem 
ser realizadas
 I. pelo Prefeito;
 II. por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Mu-

nicipal;
 III. por partido político que tenha representante exercendo 

mandato na Câmara Municipal.

É correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

26. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamen-
te, as lacunas do texto, de acordo com o art. 87 da Lei Orgânica 
Municipal de Cubatão.
A Procuradoria Geral do Município tem por Chefe o Procu-
rador Geral do Município, , de reconhecido saber 
jurídico, reputação ilibada e preferencialmente com experi-
ência em áreas diversas da administração pública, devendo a 
designação ser referendada  por decisão .
(A) de livre designação pelo Prefeito ... pelo Poder Legisla-

tivo ... da maioria absoluta de seus membros
(B) eleito entre os integrantes da carreira ... pelo Prefeito ... 

pública e motivada
(C) designado pelo Prefeito entre os Procuradores de carreira 

... pela Câmara Municipal ... da maioria de seus membros
(D) escolhido entre os membros da carreira ... pelo Poder 

Legislativo ... tomada após sabatina pública
(E) escolhido entre os dez Procuradores mais antigos ... pelo 

chefe do Poder Legislativo ... motivada
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27. Nos estritos termos do art. 89 da Lei Orgânica Municipal de 
Cubatão, a Administração Municipal, direta ou indireta, 
obedecerá aos princípios da legalidade,

(A) igualdade, probidade e moralidade.

(B) probidade, moralidade e publicidade.

(C) igualdade, publicidade e impessoalidade.

(D) impessoalidade, moralidade e publicidade.

(E) probidade, publicidade e impessoalidade.

28. “É o instrumento orientador e básico dos processos de trans-
formação do espaço urbano e de sua estrutura territorial, ser-
vindo de referência para todos os agentes públicos e privados 
que atuem na cidade.” Tal transcrição, do § 1.º do art. 139 da 
Lei Orgânica Municipal, refere-se ao conceito de

(A) Código de Edificações Públicas.

(B) Sistema de Planejamento.

(C) Orçamento Quinquenal.

(D) Plano Plurianual.

(E) Plano Diretor.

Direito PenaL

29. Não há crime quando o agente pratica o fato em exercício 
regular do direito, pois de acordo com a teoria do delito 
adotada pelo Código Penal essa é uma causa de

(A) isenção de pena.

(B) não punibilidade.

(C) exclusão de tipicidade.

(D) exclusão da ilicitude.

(E) exclusão de culpabilidade.

30. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas 
penas a este cominadas, na medida de . Se a parti-
cipação for de menor importância, a pena pode ser diminuída 
de . Se algum dos concorrentes quis participar de 
crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena ; essa 
pena será aumentada até metade, na hipótese .

Completam, correta e respectivamente, as lacunas do texto 
as expressões contidas em

(A) seu dolo ... metade ... pela metade ... de reincidência

(B) sua culpa ou dolo ... metade ... equivalente ... de ser o 
agente reincidente

(C) sua culpa ... um sexto a dois terços ... diminuída de um 
sexto ... de dolo

(D) sua culpabilidade ... um sexto a dois sextos ... diminuída 
de um terço ... de concurso de agentes

(E) sua culpabilidade ... um sexto a um terço ... deste ... de 
ter sido previsível o resultado mais grave

31. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de 
segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no 
estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em 
hospital de custódia, tratamento ou estabelecimento similar. 
Tal regra é legalmente denominada

(A) remição.

(B) detração.

(C) remissão.

(D) progressão.

(E) comutação.

32. O reconhecimento da decadência, nos termos do art. 107 do CP,

(A) extingue a punibilidade.

(B) leva à absolvição do acusado.

(C) é causa de absolvição sumária.

(D) é causa de rejeição da denúncia.

(E) determina o arquivamento da ação penal.

33. O crime de violação de domicílio do art. 150 do CP

(A) admite modalidade dolosa ou culposa.

(B) é punido com pena de reclusão ou multa.

(C) pode ser cometido por ação ou por omissão.

(D) é qualificado por intuito de lucro ou por ter sido praticado 
por funcionário público.

(E) tem pena aumentada se produz prejuízo à vítima ou é 
praticado mediante rompimento de obstáculo.

LegisLação PenaL esPeCiaL

34. Com relação ao crime do art. 302 da Lei n.º 9.503/97 (homi-
cídio culposo de trânsito), há expressa previsão de aumento 
de pena se o agente

 I. não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habi-
litação;

 II. deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, à vítima do acidente;

 III. estiver sob a influência de álcool ou substância tóxica ou 
entorpecente de efeitos análogos.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
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35. É contravenção penal, prevista no DL n.º 3.688/41,

(A) anunciar processo, substância ou objeto destinado a evitar 
a gravidez (art. 20).

(B) explorar a credulidade pública mediante sortilégios, 
predição do futuro, explicação de sonho, ou práticas 
congêneres (art. 27).

(C) usar, ainda que em ambiente privado, de uniforme, ou 
distintivo de função pública que não exerce (art. 46).

(D) mendigar, por ociosidade ou cupidez (art. 60).

(E) apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, 
de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a 
segurança própria ou alheia (art. 62).

36. Tendo por critério a quantidade de pena privativa de liberdade 
abstratamente cominada e considerando as figuras simples, 
assinale a alternativa que apresenta o crime menos grave.

(A) Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal 
de identificação de arma de fogo ou artefato.

(B) Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir 
que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de 
deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja 
sob sua posse ou que seja de sua propriedade.

(C) Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, reme-
ter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, 
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização 
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(D) Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, 
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda 
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso 
proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar.

(E) Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, aces-
sório ou munição, de uso permitido, em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua 
residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local 
de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável 
legal do estabelecimento ou empresa.

37. Nos crimes dolosos de poluição, previstos na seção III do 
capítulo V da Lei n.º 9.605/98 (crimes contra o meio ambien-
te), a pena é aumentada por expressa disposição do art. 58 se
 I. praticados com intuito de lucro;
 II. resultarem em lesão corporal de natureza grave em outrem;
 III. resultarem em dano irreversível à flora ou ao meio am-

biente em geral.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

38. No que concerne ao crime de tortura (Lei n.º 9.455/97),

(A) a condenação acarretará a perda do cargo, função ou 
emprego público e a interdição para seu exercício pelo 
dobro do prazo da pena aplicada.

(B) a pena é dobrada se cometido por agente público no 
exercício da função.

(C) a pena é dobrada se cometido mediante sequestro.

(D) aquele que se omite em face do crime em questão, quando 
tinha o dever de evitá-lo ou apurá-lo, incorre na exata e 
mesma pena do que ativamente pratica a infração.

(E) se da tortura resulta óbito da vítima, o agente será punido 
por homicídio, já que o referido crime não prevê figura 
qualificada na ocorrência de morte.

FiLosoFia Do Direito

39. Na questão do conhecimento, a reflexão filosófica está centrada 
na percepção mesma das coisas e não nas categorias que dariam 
sentido a essa percepção. Em vez de categorias ideais, inatas, o 
homem sente, percebe, experimenta, vivencia e isso por meio de 
tudo que há na realidade – as coisas, as sensações, toda possível 
experiência. Sem as coisas, sem o mundo, não há categorias 
que por si só façam o conhecimento. O conhecimento se faz 
das coisas reais, sentidas, experenciadas, não de ideias sobre 
as coisas, mas das coisas e da experiência em si.

O texto apresentado refere-se à questão do conhecimento sob 
pressupostos do

(A) idealismo.

(B) platonismo.

(C) racionalismo.

(D) criticismo.

(E) empirismo.

40. Como o Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe 
dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual se 
resume toda a sociedade civil de uma época, segue-se que 
todas as instituições comuns são mediadas pelo Estado e ad-
quirem por intermédio dele uma forma política. Daí a ilusão 
de que a lei se baseia na vontade, e, mais ainda, na vontade 
destacada de sua base real – na vontade livre. Da mesma 
forma, o direito é reduzido novamente à lei.

Essa crítica, formulada ao direito do mundo contemporâneo, 
foi feita por

(A) Sócrates.

(B) Tomás de Aquino.

(C) Hegel.

(D) Marx.

(E) Miguel Reale.
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41. A experiência jurídica é uma modalidade da experiência 
histórico-cultural, sendo que a implicação fato-valor se re-
solve num processo normativo de natureza integrante, cada 
norma ou conjunto de normas representando, em um dado 
momento histórico e em função de dadas circunstâncias, a 
compreensão operacional compatível com a incidência de 
certos valores sobre os fatos múltiplos que condicionam a 
formação dos modelos jurídicos e sua aplicação.

A visão de normas e modelos jurídicos expressa neste texto 
reflete a formulação efetuada pelo(a)

(A) jusnaturalismo racionalista.

(B) epistemologia.

(C) teoria tridimensional do direito.

(D) positivismo.

(E) teoria da argumentação.

42. Leia as seguintes afirmativas.

 I. Para o pensamento de Tomás de Aquino, o conteúdo do 
direito positivo deve ser adequado às prescrições que lhe 
são superiores e fontes de inspiração: o direito natural e o 
direito divino. Nesse sentido, para esse pensador, o direito 
transcende a lei escrita, sendo que a lei posta não exaure 
o Direito.

 II. A teoria sistêmico-funcional é um modelo que se governa 
baseado em dois grandes princípios que, se bem abstratos, 
são modelares das instituições e suficientemente signifi-
cativos para seu bom governo: o princípio da garantia de 
liberdade e o princípio da igual distribuição para todos.

 III. A teoria crítica do direito propõe-se a uma análise estru-
tural de seu objeto e, portanto, expurga de seu interior 
justiça, sociologia, origens históricas, ordens sociais, entre 
outros fatores, pois pretende empreender uma sistemati-
zação estrutural do que é jurídico, propriamente dito.

 IV. O jusnaturalismo é uma das bases intelectuais da Revolu-
ção Francesa como evidencia a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão (1789).

Estão corretas somente as afirmativas

(A) I e II.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

43. Assinale a alternativa correta.

(A) A ontologia tem por objeto o estudo das propriedades 
mais gerais do ser, apartada da infinidade de determina-
ções que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam sua 
natureza plena e integral.

(B) A axiologia é uma reflexão geral em torno da natureza, 
etapas e limites do conhecimento humano, especialmente 
nas relações que se estabelecem entre o sujeito indagati-
vo e o objeto inerte, as duas polaridades tradicionais do 
processo cognitivo.

(C) O jusnaturalismo está voltado para uma reflexão em torno 
da origem, natureza e limites do ato cognitivo, frequen-
temente apontando suas distorções e condicionamentos 
subjetivos.

(D) A epistemologia é uma das teorias formuladas a partir do 
início do século XX, concernentes à questão dos valores.

(E) A gnosiologia é o conjunto de princípios, regras e pres-
crições formuladas por uma razão que ambiciona estar 
além da circunstancialidade histórica na determinação de 
uma ordem jurídica condizente com a natureza humana 
fundamental.

Direitos DiFusos e CoLetivos

44. Quanto ao conceito de direitos difusos e coletivos, assinale a 
alternativa correta.

(A) Interesses ou direitos difusos são os transindividuais, 
de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

(B) Interesses ou direitos coletivos são os transindividuais, 
de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.

(C) Interesses ou direitos difusos e coletivos são os transin-
dividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 
fato.

(D) Interesses ou direitos difusos são os transindividuais, 
de natureza indivisível de que sejam titulares grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 
parte contrária por uma relação jurídica base.

(E) Interesses ou direitos difusos e coletivos são os transin-
dividuais, de natureza indivisível de que sejam titulares 
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 
com a parte contrária por uma relação jurídica base.

45. Havendo a poluição de um rio, que acarrete prejuízo aos 
pescadores, pode-se, concomitantemente, lesar o meio am-
biente, os pescadores e a cooperativa dos pescadores. Assinale 
a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, esses 
interesses.

(A) Coletivo, individual homogêneo, difuso.

(B) Difuso, coletivo, individual simples.

(C) Difuso, individual homogêneo, coletivo.

(D) Coletivo, difuso, individual homogêneo.

(E) Individual homogêneo, coletivo, difuso.
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46. Na reparação do dano ao meio ambiente, teremos a defesa de 
interesses difusos ou coletivos e o valor da indenização será 
destinado para

(A) o particular lesado, a ser apurado caso a caso.

(B) o Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados.

(C) o Ministério Público Estadual ou Federal, se for o caso.

(D) a União.

(E) o ente federativo onde se situa o local lesado.

47. Consumidor é:

(A) Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário intermediário.

(B) Toda pessoa, física ou jurídica, que desenvolve atividade 
de produção como destinatário final.

(C) Qualquer pessoa que exerça atividade fornecida no mer-
cado de consumo, mesmo que a título gratuito.

(D) Por equiparação, a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 
consumo.

(E) Por equiparação, toda pessoa física que desenvolva ati-
vidade de produção, ainda que a título oneroso.

48. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promo-
verá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, entre outras 
formas, por meio de

(A) expropriação.

(B) vinculação.

(C) tombamento.

(D) embargo.

(E) notificação.

49. Para fins de proteção pelo Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, considera-se

(A) criança a pessoa de até catorze anos de idade completos, e 
adolescente aquela entre catorze e dezoito anos de idade.

(B) criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e vinte um anos de idade.

(C) criança a pessoa de até treze anos de idade completos, e 
adolescente aquela entre treze e vinte e um anos de idade.

(D) criança a pessoa de até doze anos de idade completos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

(E) criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Direito tributário

50. Dentre outras situações, a execução fiscal poderá ser promo-
vida contra o responsável, nos termos da lei, por dívidas, 
tributárias ou não, de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado. Conforme determina a lei que rege o processo exe-
cutivo fiscal, à Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer 
natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade 
prevista na legislação tributária, civil e

(A) comercial.

(B) penal.

(C) financeira.

(D) orçamentária.

(E) administrativa.

51. Em sede de medida cautelar fiscal, o requerido será citado 
para contestar o pedido, indicando as provas que pretenda 
produzir, no prazo de

(A) 5 dias.

(B) 10 dias.

(C) 15 dias.

(D) 30 dias.

(E) 60 dias.

52. Assinale a alternativa correta, acerca da interpretação e inte-
gração da legislação tributária.

(A) A lei tributária que define infrações, ou lhe comina pe-
nalidades, interpreta-se, em qualquer caso, de maneira 
mais favorável ao acusado.

(B) Na ausência de disposição expressa, a autoridade compe-
tente para aplicar a legislação tributária utilizará, sucessi-
vamente, a analogia; os princípios gerais de direito público; 
os princípios gerais de direito tributário; a equidade.

(C) Interpreta-se extensivamente a legislação tributária que 
disponha sobre dispensa do cumprimento das obrigações 
acessórias.

(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.

(E) A lei tributária pode alterar o alcance de institutos de 
direito privado quando utilizados de modo implícito pela 
Constituição Federal.

53. Uma das características da competência tributária é a

(A) indelegabilidade.

(B) prescritibilidade.

(C) delegabilidade.

(D) renunciabilidade.

(E) caducidade.
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54. Considerando-se determinado processo de falência no qual 
existam créditos tributários a serem exigidos, é correto afirmar 
que

(A) sua cobrança sujeita-se à habilitação no processo.

(B) prefere aos créditos extraconcursais, nos termos da lei 
falimentar.

(C) prefere às importâncias passíveis de restituição, nos 
termos da lei falimentar.

(D) considera-se extraconcursal, quando decorrente de fato 
gerador ocorrido no curso do processo de falência.

(E) não se admite o concurso de preferência caso os crédi-
tos pertençam a diferentes pessoas jurídicas de direito 
público.

55. Existindo simultaneamente débitos vencidos, todos relativos 
ao mesmo exercício, por obrigação própria do mesmo sujeito 
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, 
referentes a imposto predial e territorial urbano (IPTU), con-
tribuição de melhoria, em razão de pavimentação asfáltica, 
e taxas de manutenção de vias e logradouros e de limpeza 
pública, a autoridade administrativa competente para receber 
o pagamento determinará a respectiva imputação, pela ordem 
estabelecida em lei, caso em que deverá ser pago primeira-
mente

(A) o IPTU.

(B) a contribuição de melhoria.

(C) as taxas.

(D) a taxa de manutenção de vias e logradouros.

(E) a taxa de limpeza pública.

Direito ProCessuaL CiviL

56. O recurso cabível contra decisão sobre impugnação ao valor 
da causa é

(A) apelação.

(B) agravo de instrumento.

(C) embargos de declaração.

(D) reclamação.

(E) recurso ordinário.

57. Conforme o entendimento da jurisprudência, no que diz 
respeito à ação monitória e à Fazenda Pública, assinale a 
alternativa correta.

(A) Em face da Fazenda Pública não é cabível o procedimento 
monitório.

(B) Será deferida a expedição do mandado de pagamento no 
prazo de quinze dias.

(C) A não apresentação de embargos pela Fazenda Pública 
opera a revelia.

(D) Para os embargos será necessária a garantia do juízo.

(E) Conta-se em quádruplo o prazo para a Fazenda Pública 
oferecer embargos.

58. A reconvenção é uma ação incidente, que o réu pode mover 
contra o autor no mesmo processo, sendo cabível, em tese, 
nas ações

(A) possessórias.

(B) cautelares.

(C) renovatórias de aluguel.

(D) de procedimento sumário.

(E) rescisórias.

59. Tendo transitado em julgado sentença de procedência de ação 
em que deveria ter ocorrido a citação de todos os litisconsór-
cios necessários, é correto afirmar que

(A) com o trânsito em julgado, impõe-se a coisa julgada ao 
litisconsorte preterido.

(B) deve ser anulada a sentença, mesmo diante da coisa 
julgada.

(C) o litisconsorte preterido não suportará a imutabilidade 
da decisão.

(D) caberá ao litisconsorte preterido propor ação rescisória, 
se no prazo.

(E) não se opera a coisa julgada para nenhuma das partes.

60. Para os procedimentos comuns, é competente o foro

(A) do domicílio do inventariante, se o autor da herança não 
o possuía.

(B) do domicílio de seu representante, quando for réu o 
incapaz.

(C) do domicílio do credor, para a anulação de títulos extra-
viados.

(D) onde está a sede, para a ação em que for autora a pessoa 
jurídica.

(E) do domicílio do réu mais idoso, havendo pluralidade de 
devedores.

61. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor 
será citado para satisfazê-la no prazo

(A) de 30 (trinta) dias, a contar da citação válida, indepen-
dentemente da juntada do mandado nos autos.

(B) de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado da 
citação válida nos autos, podendo ser opostos embargos 
nesse prazo.

(C) de 20 (vinte) dias, se o cumprimento for realizado pela 
administração pública.

(D) que o juiz lhe assinar, se outro não estiver determinado 
no título executivo.

(E) de 15 (quinze) dias, se a obrigação decorrer de título 
judicial, pois se tratará de cumprimento de sentença.
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Direito CiviL

62. Interrompe a prescrição

(A) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

(B) a pendência de condição suspensiva.

(C) a pendência de ação de evicção.

(D) a falta de vencimento do prazo.

(E) a suspensão da prescrição em face de um dos credores 
solidários.

63. “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação 
de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”. Sobre essa 
frase, assinale a alternativa correta.

(A) O direito de propriedade impede a manutenção ou reinte-
gração de posse, uma vez que este se sobrepõe ao direito 
possessório.

(B) Não é possível a proteção possessória em face do direito 
de propriedade, uma vez que a posse é exteriorização 
desse direito.

(C) É possível que o possuidor que prove a sua posse garanta, 
frente ao proprietário, que deverá pleitear seus direitos 
perante o juízo petitório.

(D) O proprietário que perde a posse perderá seu domínio 
sobre a coisa, posto que o direito possessório se sobrepõe 
ao direito de propriedade.

(E) A posse da coisa faz presumir que o direito de propriedade 
está garantido de proteção judicial.

64. Em relação ao entendimento sobre a resolução por onerosi-
dade excessiva, assinale a alternativa correta.

(A) Somente se aplica aos contratos bilaterais.

(B) Pode ser invocada apenas quando a onerosidade atinja 
toda a prestação.

(C) Confere à parte prejudicada o direito de descumprir o 
pactuado.

(D) Aplicam-se aos contratos de execução instantânea.

(E) A onerosidade pode atingir apenas parte da prestação 
principal.

65. Extingue-se a obrigação de fazer

(A) mesmo com culpa do devedor, se lhe for impossível 
abster-se do ato, que se obrigou a não praticar.

(B) se a prestação do fato tornar-se impossível de ser prati-
cada sem culpa do devedor.

(C) se o fato puder deixar de ser praticado por terceiro, à 
custa do devedor, sem prejuízo da indenização cabível.

(D) desde que, sem culpa do devedor, se lhe for impossível 
abster-se do ato, que se obrigou a praticar.

(E) desde que, mesmo com culpa do devedor, não for possível 
abster-se de praticar o ato.

66. No que diz respeito à proteção do consumidor em razão de 
vícios redibitórios, assinale a alternativa correta.

(A) Se o bem foi adquirido em leilão judicial, não há garantia 
legal.

(B) O vício pode ser posterior ao momento da tradição do 
objeto.

(C) O perecimento da coisa exime a responsabilidade do 
alienante.

(D) Os vícios não precisam ser ocultos para merecerem 
garantia.

(E) O vício deve compreender 55% do objeto para merecer 
sua troca.

67. Leia as assertivas a seguir, a respeito dos direitos da perso-
nalidade.

 I. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

 II. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição 
do próprio corpo, quando importar diminuição permanen-
te da integridade física, ou contrariar os bons costumes.

 III. Toda pessoa tem direito ao nome, mas nele não se com-
preende o pseudônimo, que pode ser utilizado para fins 
comerciais, ainda que sem autorização de seu titular.

 IV. É válida, com objetivo científico, a disposição gratuita do 
próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, 
não sendo revogável essa autorização se a disposição for 
onerosa.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) III e IV.

(D) I, II e IV.

(E) I, III e IV.
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Direitos huManos e CiDaDania

68. Assinale a alternativa correta.

(A) A internacionalização dos direitos humanos constitui um 
movimento extremamente recente na história, que surgiu 
a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e 
aos horrores cometidos durante o nazismo.

(B) O movimento do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos é baseado na concepção de que toda nação 
tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de 
seus cidadãos, mas a comunidade internacional não tem 
o direito e a responsabilidade de protestar, se um Estado 
não cumprir suas obrigações.

(C) A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
foi o documento fundante da Organização das Nações 
Unidas – ONU, e se constitui no primeiro instrumen-
to normativo do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos.

(D) A Carta das Nações Unidas (1945) compreende um con-
junto de direitos e faculdades sem as quais o ser humano 
não pode desenvolver sua personalidade física, moral e 
intelectual. Além disso, tem caráter universal: é aplicável 
a todas as pessoas de todos os países, raças, religiões e 
sexos, seja qual for o regime político dos territórios nos 
quais incide.

(E) Desde os horrores da Primeira Guerra Mundial, a co-
munidade internacional traçou a meta de preservar as 
gerações vindouras do flagelo da guerra, que deveria ser 
alcançada por meio de um sistema de segurança coletiva, 
para o qual todos os Estados-membros deveriam cooperar 
estreitamente.

69. O Direito Internacional Humanitário

(A) prevê que os feridos e doentes devem ser recolhidos e 
tratados pela parte no conflito que causou tal resultado, 
sendo que a proteção cobre igualmente o pessoal sani-
tário, os estabelecimentos, os meios de transporte e o 
material sanitário.

(B) é um ramo do Direito Internacional Público constituído 
por todas as normas convencionais, ou de origem consue-
tudinária, especificamente destinadas a regulamentar os 
problemas que surgem em períodos de conflito armado.

(C) estabelece que as partes num conflito e os membros 
das suas forças armadas possuem um direito ilimitado 
na escolha dos métodos e meios de guerra, mesmo que 
suscetíveis de causar perdas ou sofrimentos excessivos.

(D) dispõe que os combatentes capturados e os civis que se 
encontrem sob a autoridade da parte adversa têm direito 
ao respeito da sua vida, da sua dignidade, dos seus direi-
tos pessoais e das suas convicções, mas não têm direito a 
trocar notícias com as suas famílias e a receber socorros.

(E) tem como objeto a proteção do ser humano em situação 
de conflito armado, não possuindo qualquer disposição 
voltada à proteção de bens culturais, ou seja, bens móveis 
ou imóveis, que apresentem uma grande importância para 
o patrimônio cultural dos povos.

70. Leia as afirmativas a seguir.

 I. O fato de que um Estado se encontra em uma situação 
de conflito armado, distúrbios e tensões internos ou em 
estado declarado de emergência, livra-o da obrigação de 
assegurar os direitos e liberdades fundamentais.

 II. Além dos poderes de captura, de detenção e do emprego de 
força, os encarregados da aplicação da lei são investidos 
de vários outros poderes para o cumprimento eficaz de 
seus deveres e funções, como, por exemplo, para busca 
e apreensão, nos termos da lei.

 III. A aplicação da lei nos Estados Democráticos implica que 
o poder ou a autoridade utilizados em uma determinada 
situação devam ter fundamento na legislação, sejam exer-
cidos na medida estritamente necessária, proporcional à 
seriedade do delito e ao objetivo legítimo de aplicação 
da lei a ser alcançado.

 IV. O fator humano na aplicação da lei se sobrepõe à neces-
sidade de legalidade e à ausência de arbitrariedade.

São corretas somente as afirmativas

(A) I e II.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.

71. Sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
prevista no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é 
correto afirmar que

(A) a Comissão não possui a função consultiva, ou seja, de 
emissão de opiniões consultivas em relação à interpre-
tação da Convenção ou de outros Tratados de Proteção 
aos Direitos Humanos.

(B) os membros que a compõem são eleitos pela Assembleia 
Geral da Organização dos Estados Americanos para um 
período de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos apenas 
uma vez.

(C) a Comissão tem o poder de coagir os Estados-Membros 
à adoção de medidas cabíveis e necessárias a sanar 
violações de direitos humanos que lhe foram relatadas e 
comprovadas.

(D) qualquer pessoa, em representação pessoal ou de tercei-
ros, bem como as organizações não governamentais pos-
suem legitimidade para peticionar perante a Comissão.

(E) a apresentação do caso à Comissão deve ser feita dentro 
de 12 (doze) meses, a partir da data em que o presumido 
prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da 
decisão definitiva.
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72. O Direito Internacional dos Direitos Humanos volta-se, entre 
vários enfoques, à aplicação da lei de forma a serem asse-
gurados os direitos humanos de grupos vulneráveis, como 
mulheres e crianças. Nesse sentido, a pessoa que, devido a 
fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opinião política, encontre-se 
fora do país de sua nacionalidade e não possa ou não queira 
acolher-se à proteção desse país é identificada como perten-
cente ao grupo vulnerável de

(A) deslocados internos.

(B) migrantes.

(C) imigrantes.

(D) emigrantes.

(E) refugiados.

73. Compete ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, instituído pela Lei Federal n.º 4.319/64,

(A) promover inquéritos, investigações e estudos acerca da 
eficácia das normas asseguradoras dos direitos da pessoa 
humana, inscritos na Constituição Federal, na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do 
Homem (1948) e na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948).

(B) recomendar à União, aos Estados, aos Municípios e ao 
Distrito Federal, a eliminação, do quadro dos seus ser-
viços civis e militares, de todos os seus agentes que se 
revelem reincidentes na prática de atos violadores dos 
direitos da pessoa humana.

(C) representar pela intervenção em Estados ou Municípios 
cujas autoridades administrativas ou policiais se revelem, 
no todo ou em parte, incapazes de assegurar a proteção 
dos direitos da pessoa humana.

(D) receber representações que contenham denúncias de 
violações dos direitos da pessoa humana, apurar sua 
procedência e determinar providências às autoridades 
competentes, capazes de fazer cessar os abusos, com 
caráter vinculante.

(E) estudar e propor ao Poder Judiciário a organização de uma 
divisão por órgãos regionais, para a eficiente proteção 
dos direitos da pessoa humana.

Direito ProCessuaL PenaL

74. Nos termos do quanto determina o art. 10 do CPP, o inquérito 
policial deve ser finalizado no prazo de 30 dias, se o indiciado 
estiver solto e, em 10 dias, quando houver indiciado preso. 
Indaga-se: a autoridade policial, findos tais prazos, pode reque-
rer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências?

Assinale a alternativa que responde corretamente à indagação.

(A) Não, pois não há expressa previsão legal nesse sentido.

(B) Não, já que não é necessária tal autorização, pois é a 
autoridade policial que preside o inquérito e, portanto, 
basta que o juiz seja comunicado da extensão do prazo.

(C) Sim, mas apenas quando se apuram crimes hediondos.

(D) Sim, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado 
estiver solto.

(E) Sim, mas o juiz apenas deferirá tal pedido mediante 
expressa concordância do promotor de justiça.

75. No que concerne à representação, ato imprescindível para que 
seja intentada a ação pública a ela condicionada, determina o 
art. 39 do CPP que

(A) poderá ser exercida pessoalmente ou por procurador 
com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou 
oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à 
autoridade policial.

(B) poderá ser exercida pessoalmente ou por procurador 
com poderes especiais, apenas mediante declaração 
escrita feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou 
à autoridade policial.

(C) poderá ser exercida pessoalmente ou por procurador com 
poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, 
feita apenas ao juiz ou ao órgão do Ministério Público.

(D) apenas poderá ser exercida pessoalmente, mediante 
declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do 
Ministério Público, ou à autoridade policial.

(E) apenas poderá ser exercida pessoalmente, unicamente 
mediante declaração escrita, feita somente ao juiz ou ao 
órgão do Ministério Público.

76. O procedimento sumaríssimo, previsto na Lei n.o 9.099/95, 
prevê

 I. que o juiz, na sentença, dispense o relatório (art. 81, §3.º);
 II. a possibilidade de a denúncia ser oralmente oferecida 

(art. 77);
 III. a possibilidade de o recurso de apelação ser oralmente 

interposto (art. 82, §1.º).

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.
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77. No que concerne às decisões de pronúncia, de impronúncia 
e de absolvição sumária, proferidas pelo Tribunal do Júri, 
contra

(A) as três cabe apelação.

(B) as três cabe recurso em sentido estrito.

(C) as duas primeiras cabe recurso em sentido estrito; contra 
a última cabe apelação.

(D) a primeira cabe recurso em sentido estrito; contra as 
demais cabe apelação.

(E) as duas primeiras cabe apelação; contra a última cabe 
recurso em sentido estrito.

78. Nos termos do quanto prescreve o art. 2.º da Lei n.º 9.296/96, 
não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas 
quando

 I. não houver indícios razoáveis da autoria ou participação 
em infração penal;

 II. a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
 III. o fato investigado constituir infração penal punida, no 

máximo, com pena de detenção.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

Direito aDMinistrativo

79. Assinale a alternativa correta a respeito dos atos adminis-
trativos.

(A) Os administradores de empresas estatais e de fundações 
podem praticar atos equiparados aos atos administrati-
vos típicos, os quais podem sofrer controle judicial por 
mandado de segurança ou por ação popular.

(B) A competência para o ato administrativo é intransferível, 
improrrogável e indelegável.

(C) Em razão dos princípios administrativos implícitos, é 
permitido juridicamente ao administrador substituir a 
finalidade do ato indicada na norma legal, desde que a 
nova finalidade eleita também seja de interesse público.

(D) Em função do seu necessário revestimento material, 
a forma legal do ato administrativo é a escrita, não se 
admitindo atos administrativos emanados de forma não 
escrita, por ordens verbais ou por sinais.

(E) A Administração Pública não pode praticar atos regidos 
pelo regime de direito privado no desempenho normal 
de suas atividades.

80. Sobre a licitação no direito brasileiro, é correto afirmar que

(A) é vedado, em qualquer hipótese, no procedimento licita-
tório, estabelecer tratamento diferenciado entre empresas 
brasileiras e estrangeiras.

(B) para os fins da Lei n.º 8.666/93, o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, 
de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, denomina-se 
orçamento técnico.

(C) é vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que 
seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de concessão, nos 
termos da legislação específica.

(D) poderá ser computado como valor da obra ou serviço, 
para fins de julgamento das propostas de preços, a atua-
lização monetária das obrigações de pagamento, desde a 
data final de cada período de aferição até a do respectivo 
pagamento.

(E) as obras e serviços não poderão ser executados nas for-
mas de execução indireta, sob pena de responsabilidade 
civil e administrativa do administrador, sem prejuízo de 
eventual responsabilização penal.

81. O poder de polícia

(A) não tem o condão de restringir atividades e direitos 
individuais.

(B) tem como um de seus atributos específicos a discricio-
nariedade.

(C) administrativa incide sobre as pessoas, enquanto que a 
polícia judiciária incide sobre bens, direitos e atividades 
do particular.

(D) pode, com base no requisito da arbitrariedade, impor 
coativamente medidas diretas de proibição ou de punição 
contra os administrados que estejam infringindo normas 
legais urbanísticas.

(E) tem a desapropriação de bens como um de seus meios 
típicos de atuação contra os administrados, em prol do 
interesse público.
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82. Rolando da Silva, funcionário público, e Tibério Vacâncio, 
motorista de taxi, foram flagrados praticando conduta em 
conluio, com o objetivo de perceber vantagem econômica 
para intermediar a liberação de verba pública da Prefeitura do 
Município onde Rolando exerce suas funções. Considerando 
que restaram devidamente comprovadas a participação e a 
culpa de ambos na referida prática delituosa, pode-se afirmar, 
com base na Lei n.º 8.429/92, que

(A) Rolando, por ser funcionário público, é o único que ficará 
sujeito às penalidades da Lei de Improbidade Adminis-
trativa.

(B) Tibério, por não exercer função no serviço público, ficará 
sujeito às penas da Lei n.º 8.429/92 somente se ele causou 
prejuízo ao erário.

(C) Rolando e Tibério ficarão sujeitos às penas da Lei de 
Improbidade administrativa, enquanto que o primeiro, 
por ser funcionário público, deve ainda sofrer sanções 
penais, civis e administrativas previstas na legislação 
específica, e o segundo, por ser particular, não ficará 
sujeito a essas penas.

(D) em razão da conduta praticada, ambos ficarão sujeitos, 
entre outras penas, à perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio e à suspensão dos direitos 
políticos de oito a dez anos.

(E) nenhum dos dois estará sujeito às sanções da Lei 
n.º 8.429/92, já que a conduta praticada por eles não 
está prevista como ato de Improbidade Administrativa, 
ficando sujeito, porém, às sanções penais, civis e admi-
nistrativas previstas na legislação específica.

83. Assinale a alternativa correta a respeito das Comissões Par-
lamentares de Inquérito (CPI).

(A) É possível à CPI decretar medidas cautelares próprias 
das autoridades judiciais, tais como indisponibilidade 
de bens, arrestos e sequestros.

(B) A CPI possui competência constitucional para a decreta-
ção de prisão temporária ou preventiva de particular por 
ela investigado.

(C) O direito de ficar calado do investigado não prevalece em 
face dos poderes constitucionais da CPI, tendo em vista 
os seus poderes advindos diretamente da Constituição 
Federal.

(D) Configura crime de falso testemunho quando a pessoa, 
depondo como testemunha compromissada perante a 
CPI, deixa de revelar fatos que possam incriminá-la, 
ficando, assim, sujeita à prisão em flagrante.

(E) A CPI não pode determinar a busca e apreensão domi-
ciliar, por se tratar de ato sujeito ao princípio da reserva 
de jurisdição.

84. Conforme as normas jurídicas aplicáveis ao instituto da de-
sapropriação, a “obrigação que se impõe ao expropriante de 
oferecer o bem ao expropriado, mediante a devolução do valor 
da indenização, quando não lhe der o destino declarado no 
ato expropriatório” denomina-se

(A) encampação.

(B) retrocessão.

(C) devolução.

(D) caducidade.

(E) rescisão.

Direito Da resPonsabiLiDaDe CiviL

85. A consequência mais comum do exercício abusivo dos direitos 
é a obrigação de reparar danos. Assinale a alternativa que 
contém uma caracterização do denominado abuso de direito.

(A) Atos praticados em legítima defesa.

(B) Deterioração ou destruição de coisa alheia, para remover 
perigo iminente.

(C) Lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente.

(D) Ato que exceda manifestamente os limites impostos pela 
boa-fé.

(E) Atos praticados no exercício regular de um direito 
reconhecido.

86. É correto afirmar que quando um incapaz provoca um dano, 
ele

(A) responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por 
ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não 
dispuserem de meios suficientes.

(B) não responde pelos prejuízos, mas apenas seus respon-
sáveis, desde que se trate de absolutamente incapaz.

(C) responde pelos prejuízos que causar, apenas quando as 
pessoas por ele responsáveis não tiverem meios econô-
micos para fazê-lo.

(D) não responde, por não ter meios necessários para fazê-lo.

(E) não responde, por ser considerado incapaz.

87. É correto afirmar que os juros de mora em indenização por 
dano moral, por responsabilidade extracontratual, no enten-
dimento sumular do Superior Tribunal de Justiça,

(A) incidem desde a citação válida.

(B) incidem desde a juntada do mandado de citação nos autos.

(C) incidem desde a data do evento danoso.

(D) incidem desde a data do arbitramento.

(E) não incidem juros de mora.
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88. Pessoa jurídica contratou empresa de ônibus para transporte 
de seus funcionários, como atividade-meio, sem qualquer 
subordinação. Durante a prestação de serviço, o ônibus atro-
pelou José, que caminhava pela rua e veio a falecer. A filha da 
vítima ingressou com ação de reparação de danos, fundamen-
tada na responsabilidade objetiva, em face da pessoa jurídica 
contratante do serviço de transporte e da empresa de ônibus. 
Tendo em vista esses fatos, assinale a alternativa correta.

(A) A pessoa jurídica contratante e a empresa de ônibus são 
responsáveis pelos danos causados objetivamente.

(B) A responsabilidade da empresa de ônibus no caso é 
subjetiva, mas a da pessoa jurídica é objetiva, em razão 
da preposição existente.

(C) Não há responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica 
contratante, uma vez que na terceirização do transporte 
não há subordinação.

(D) A responsabilidade da pessoa jurídica contratante é sub-
sidiária, devendo responder sozinha pelo evento danoso.

(E) A responsabilidade da empresa de ônibus só existirá se 
for condenada a pessoa jurídica que a contratou.

89. Em decorrência de dano provocado por servidor público, no 
exercício de suas funções, quanto ao responsável pelo paga-
mento do prejuízo em ação de reparação de danos, é correto 
afirmar que

(A) deve ser proposta em face do servidor e da administração 
pública.

(B) somente pode ser proposta em face da administração 
pública.

(C) deve ser proposta somente em face do servidor público.

(D) pode ser proposta em face do servidor, da administração, 
ou de ambos.

(E) não responde o servidor, por estar no exercício de suas 
funções.

90. Em se tratando de direito relativo ao consumo, no que diz 
respeito à responsabilidade pessoal, os profissionais liberais 
prestadores de serviço respondem

(A) independentemente de culpa.

(B) somente se constituírem pessoa jurídica.

(C) independentemente de excludente de responsabilidade.

(D) conforme o resultado e os riscos que normalmente dele 
se esperam.

(E) com a verificação de culpa.
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