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ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1.  Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova. 

2.  Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser 

dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado. 

3.  Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis 

e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas. 

4.  Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a 

letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma:  

5.  Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas. 

6.  Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão. 

7.  Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo. 

8.  Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela. 

9.  Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido. 

10.  Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição. 

11.  Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto. 

12.  Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante. 

13.  Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova. 

14.  Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da 

prova. 

15.  Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior 

conferência, se quiser. 

16.  O resultado do concurso não será divulgado por telefone.  

17.  Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, 

via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 9 de Janeiro de 2012. 
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1. É correto afirmar, quanto às Emendas à Constituição Federal: 
 

A (   )  Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

B (   )  As Assembleias Legislativas podem propor Emenda à Constituição Federal, desde que: 
reunidas representem no mínimo 1/3 das Assembleias Estaduais e mediante a manifestação 
da maioria absoluta de seus respectivos membros. 

C (   )  Os membros do Poder Executivo: Presidente e Vice-Presidente da República podem 
apresentar proposta de Emenda à Constituição. 

D (   )  A Constituição poderá ser emendada, salvo na vigência de intervenção federal ou de estado 
de sítio. 

E (   )  A Emenda à Constituição é promulgada pelo Presidente do Congresso Nacional. 
 
 
2. Assinale a alternativa correta quanto ao estabelecido na Constituição Federal sobre o Poder 

Executivo: 

A (   )  Se, decorridos quinze dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente 
não tiverem assumido a Presidência, o cargo será declarado vago. 

B (   )  Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de 
candidato à Presidência da República, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior 
votação. 

C (   )  Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso 
Nacional, prestando o compromisso de acatar o disposto na Constituição, sempre que ela 
disponha sobre o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União e promover a 
independência do Brasil. 

D (   )  Sucederá o Presidente, no caso de impedimento, e substituí-lo, no caso de vaga, o Vice-
Presidente. 

E (   )  Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição no prazo 
de dois meses a partir da vacância do cargo presidencial. 

 
 

3. Assinale a alternativa incorreta quanto ao Poder Judiciário: 
 

A (   )  Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder, além do 
prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório, sem o devido despacho ou decisão. 

B (   )  A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e 
integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver 
com tais requisitos quem aceite o lugar vago. 

C (   )  É obrigatória a promoção do juiz que figure, por três vezes consecutivas ou cinco 
alternadas, em lista de merecimento. 

D (   )  Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo, pelo 
voto fundamentado da maioria de seus membros, conforme procedimento próprio, e 
assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. 

E (   )  O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, se dá mediante concurso 
público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, em 
todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, três anos de atividade 
jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. 
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4. É incorreto afirmar quanto ao Poder Judiciário: 
 

A (   )  Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, 
conjuntamente com os demais Poderes, na lei de diretrizes orçamentárias. 

B (   )  A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juizados especiais, 
providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de 
menor potencial ofensivo. 

C (   )  A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão justiça de paz, 
remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com 
mandato de dois anos, e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, 
de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer 
atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. 

D (   )  Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do Poder Público. 

E (   )  Compete privativamente aos tribunais, entre outras atribuições, conceder licença, férias e 
outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem 
imediatamente vinculados. 

 
 
 
 

5. Assinale a alternativa incorreta, conforme o disposto na Constituição Federal: 
 

A (   )  A fiscalização contábil, econômica e administrativa da União e das entidades vinculadas, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo Senado Federal, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 

B (   )  Ao Tribunal de Contas da União compete fiscalizar as contas nacionais das empresas 
supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos 
termos do tratado constitutivo. 

C (   )  Ao Tribunal de Contas da União compete sustar, se não atendido, a execução do ato 
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 

D (   )  Ao Tribunal de Contas da União compete assinar prazo para que o órgão ou entidade 
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 

E (   )  Ao Tribunal de Contas da União compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 
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6. Assinale a alternativa correta, conforme o disposto na Constituição Federal: 
 

A (   )  As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas prévia ou posteriormente, mediante 
justa indenização em dinheiro. 

B (   )  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de 
vinte e cinco mil habitantes. 

C (   )  Os imóveis públicos, quando localizados nas áreas urbanas, podem ou não ser adquiridos 
por usucapião, dependendo da metragem. 

D (   )  A propriedade urbana cumpre os princípios da legalidade e da moralidade, quando atende 
às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor e no 
Regulamento do Ministério das Cidades. 

E (   )  Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, 
por cinco anos, ininterruptamente, e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 
ou rural. 

 
 
7. Assinale a alternativa correta conforme o enunciado. 
 
Pertencem ao rol dos direitos e garantias individuais e coletivos estabelecidos na Constituição Federal: 
 

A (   )  A punição legal a qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades públicas; 
B (   )  A previsão de que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados 

paramilitares contra a ordem constitucional, a União e os Estados Nacionais. 
C (   )  Não haverá penas de caráter perpétuo ou de banimento, e de morte, salvo em caso de 

estado de guerra ou de exceção. 
D (   )  Às presidiárias que tiverem bebês no decorrer da aplicação da pena serão asseguradas 

condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de 60 dias para 
amamentação. 

E (   )  Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 

 
 

8. Assinale a alternativa correta quanto à competência, conforme estabelecido na Constituição Federal: 
 
A (   )  Compete à União exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de 

programas de rádio e televisão; e explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens. 

B (   )  É competência comum da União, Estados e Municípios estabelecer princípios e diretrizes 
para o sistema nacional de viação. 

C (   )  Compete, privativamente, à União legislar sobre comércio exterior, interestadual e 
intermunicipal. 

D (   )  Compete concorrentemente à União e aos Estados legislar sobre normas gerais de 
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares. 

E (   )  É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
legislar sobre registros públicos. 
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9. Assinale a alternativa incorreta, considerando o disposto na Constituição Federal: 
 

A (   )  São fundamentos da República Federativa do Brasil, entre outros, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; e a soberania. 

B (   )  A República Federativa do Brasil tem por princípio promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

C (   )  Regem as relações internacionais brasileiras os princípios da prevalência dos direitos 
humanos, da não intervenção e da independência nacional, entre outros. 

D (   )  Está entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma 
sociedade livre, justa e solidária. 

E (   )  O pluralismo político é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
 
 
10.  Marque a alternativa correta quanto ao disposto na Constituição Federal sobre o meio ambiente: 

 
A (   )  Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético compete ao Poder 
Público e à iniciativa privada. 

B (   )  Todos têm direito ao meio ambiente sustentável, bem de uso comunitário e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

C (   )  Promover a educação ambiental nos níveis fundamentais de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente é incumbência própria das seguintes 
entidades: Instituto Nacional do Meio Ambiente e CTNBio. 

D (   )  A proteção à fauna não está prevista expressamente na Constituição Federal. 
E (   )  Ao poder público compete controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente. 

 
 

11.  Assinale a alternativa correta sobre a Administração Pública, de acordo com o disposto na 
Constituição Federal: 

 
A (   )  Os cargos, empregos e funções públicas somente serão acessíveis aos brasileiros natos e 

desde que preencham os requisitos estabelecidos em lei, na forma da lei. 
B (   )  As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. 

C (   )  Durante o prazo de 24 meses, aquele aprovado em concurso público de provas ou de 
provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira. 

D (   )  Investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, 

E (   )  As nomeações para cargo em comissão independem de concurso, desde que declarado em 
lei, cargo de livre ocupação. 
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12.  Conforme o disposto na Constituição Federal sobre os servidores públicos, é incorreto afirmar que: 

 
A (   )  Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
B (   )  Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 

acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 
C (   )  É recomendável a não vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias 

para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 
D (   )  Havendo compatibilidade de horários é permitida, por exemplo, a acumulação de dois 

cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 
E (   )  De acordo com disposição legal, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, 

dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos. 

 
 
 
 
13.  De acordo com o disposto na Lei das Agências Reguladoras, é correto afirmar que: 
 

A (   )  O mandato dos Conselheiros e dos Diretores será de quatro anos. 
B (   )  Os Cargos Comissionados de Gerência Executiva, de Assessoria e de Assistência serão 

supridos após lista tríplice submetida ao Ministro ao qual a Agência estiver vinculada. 
C (   )  É vedado aos empregados, aos requisitados, aos ocupantes de cargos comissionados e aos 

dirigentes das Agências Reguladoras o exercício de outra atividade profissional, inclusive 
gestão operacional de empresa, ou direção político-partidária, excetuados os casos 
admitidos em lei. 

D (   )  Os cargos de Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os de 
Membro do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão ocupados por brasileiros ou 
estrangeiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de 
especialidade das funções que vão exercer. 

E (   )  O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço 
no setor regulado pela respectiva agência, por um período de seis meses, contados da 
exoneração ou do término do seu mandato. 
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14.  Assinale a alternativa incorreta quanto ao disposto na Lei que regulamenta as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público: 
 

A (   )  Entre outras, não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, 
cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; e as sociedades comerciais. 

B (   )  Entre outras, não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações e os 
sindicatos; e as associações de classe ou de representação de categoria profissional. 

C (   )  Considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre 
os seus sócios ou associados, cooperativados, diretores, empregados ou doadores, 
quaisquer dividendos, participações ou parcelas do seu patrimônio, que não os auferidos 
mediante o exercício de suas atividades. 

D (   )  As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público devem apresentar objetivos 
sociais, tais como: a promoção do voluntariado; e a experimentação não lucrativa de novos 
modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e 
crédito, entre outros. 

E (   )  Entre outros requisitos, os Estatutos das pessoas jurídicas interessadas em serem 
consideradas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, devem dispor 
expressamente sobre a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. 

 
 
 
15.  É correto afirmar sobre as Parcerias Público-Privadas, conforme o disposto na Lei 11.079/2004: 

 
A (   )  Parceria público-privada é o contrato administrativo de permissão, na modalidade 

patrocinada ou administrativa. 
B (   )  É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, cujo valor do contrato seja 

inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 
C (   )  O prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos 

realizados, será sempre não inferior a 5 (cinco), nem superior a 30 (trinta) anos, incluindo 
eventual prorrogação. 

D (   )  No contrato de Parceria Público-Privada deve constar cláusula prevendo a repartição de 
riscos entre as partes, salvo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e 
álea econômica extraordinária. 

E (   )  Na contratação de parceria público-privada será observada, entre outras diretrizes, 
sustentabilidade financeira e vantagens socioambientais dos projetos de parceria. 
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16.  Assinale a alternativa incorreta quanto às desapropriações pelo Poder Público, nos termos da 

Constituição Federal: 
 
A (   )  É atribuição de competência privativa da União legislar sobre desapropriação. 
B (   )  Proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que não promova 

seu adequado aproveitamento, está sujeito a sofrer desapropriação, com pagamento 
mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Congresso 
Nacional, com prazo de resgate de até cinco anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

C (   )  Compete à União desapropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel 
rural que não esteja cumprindo sua função social. 

D (   )  Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, 
para o processo judicial de desapropriação. 

E (   )  As propriedades produtivas são insuscetíveis de desapropriação para reforma agrária. 
 

17.  Assinale a alternativa correta quanto às licitações públicas: 
 
A (   )  Os processos de licitação podem prever margem de preferência para produtos 

manufaturados e para serviços nacionais que atendam aos padrões internacionais de 
normas técnicas. 

B (   )  Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras não poderão exigir que o 
contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública 
ou daqueles por ela indicados, a partir de processo isonômico, medidas de compensação 
comercial, industrial ou tecnológica. 

C (   )  O procedimento licitatório previsto na lei n.8.666/93 caracteriza ato administrativo formal, 
seja ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.  

D (   )  De acordo com a Lei de Licitações, considera-se Obra - toda construção, demolição, 
recuperação arquitetônica, fabricação, redução ou ampliação, realizada por execução direta 
ou indireta. 

E (   )  Denomina-se Seguro-Garantia - o seguro que garante à empresa Contratada a garantia do 
recebimento dos valores devidos pelo Poder Público, em caso de força maior ou caso 
fortuito. 

 
18.  É incorreto afirmar quanto ao Projeto-Básico de obras e serviços sujeitos à lei de licitações: 

 
A (   )  Deve conter informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução. 

B (   )  Dele deve constar o orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

C (   )  Deve conter a identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos 
a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. 

D (   )  Um de seus elementos é o desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer a 
visualização arquitetônica da obra, em desenho tridimensional, e identificar todas as suas 
estruturas fundamentais. 

E (   )  Deve indicar as soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes, durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. 
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19.  Assinale a alternativa correta conforme o disposto na Lei n. 8.429/92: 
 

A (   )  Ocorrendo lesão ao patrimônio público, desde que por ação ou omissão dolosa, do agente 
ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

B (   )  Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, para a indisponibilidade 
dos bens do indiciado. 

C (   )  Perceber vantagem econômica e aproveitar-se dela, mesmo que não a receba em espécie, 
para facilitar a alienação, comodato ou locação de bem público por preço inferior ao valor 
de mercado constitui ato de improbidade administrativa. 

D (   )  Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço, por preço superior 
ao mercado, é ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública. 

E (   )  Constitui ato de improbidade administrativa receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado. 

 
20.  É incorreto afirmar quanto aos procedimentos administrativos e processo judicial decorrentes de 

ato de improbidade administrativa: 
 

A (   )  Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 

B (   )  A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, pode conter a qualificação 
do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que 
tenha conhecimento. 

C (   )  A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação 
do ressarcimento do patrimônio público. 

D (   )  O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente, 
como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

E (   )  A propositura da ação principal prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas, que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 

 
21. Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal: 
 

A (   )  O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação é de competência 
dos Estados, Distrito Federal e Territórios. 

B (   )  O imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos 
relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, 
ou ao Distrito Federal. 

C (   )  O imposto sobre propriedade de veículos automotores é de competência dos Estados e do 
Distrito Federal. 

D (   )  O imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, terá 
competência para sua instituição regulada por lei complementar, se o doador tiver 
domicilio ou residência no exterior. 

E (   )  O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação poderá ser seletivo, 
em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 
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22.  Assinale a alternativa correta sobre o Sistema Tributário Nacional: 
 

A (   )  A Constituição Federal prevê que o imposto estadual sobre a transmissão "inter vivos" será 
devido sobre transferência, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos a sua aquisição. 

B (   )  O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana deverá ser progressivo em razão 
do valor do imóvel e da sua localização, em face do zoneamento estabelecido no Plano 
Diretor. 

C (   )  O imposto sobre serviços de qualquer natureza terá suas alíquotas máximas e mínimas 
fixadas por lei complementar ou ordinária. 

D (   )  Têm competência para instituir Contribuição de Melhoria: União, Distrito Federal, 
Territórios, Estados e Municípios. 

E (   )  O ato cooperativo receberá o adequado tratamento tributário, cujas normas gerais serão 
estabelecidas por lei complementar. 

 
 
 
23.  Assinale a alternativa correta quanto ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza: 

 
a) É de competência da União e do Distrito Federal. 
b) Tem como único fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, 

assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. 
c) A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 

proventos tributáveis. 
d) Contribuinte do imposto, conforme a Constituição Federal: é o titular da disponibilidade de 

usufruir a renda, bem como o possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou 
dos proventos tributáveis. 

e) A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda, desde que servidor público o contribuinte, a 
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. 

 
 
 
24.  É incorreto afirmar, de acordo com o disposto no Código Tributário Nacional: 
 

A (   )  São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal. 

B (   )  Um dos efeitos da solidariedade é que o pagamento efetuado por um dos obrigados 
aproveita aos demais. 

C (   )  No caso de solidariedade tributária, a isenção ou remissão de crédito não exonera todos os 
obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a 
solidariedade quanto aos demais pelo saldo. 

D (   )  A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. 
E (   )  A capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente 

constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. 
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25.  Quanto à responsabilidade tributária, é correto afirmar: 
 

A (   )  É pessoalmente responsável o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 
abertura da sucessão. 

B (   )  São contribuintes secundários os adquirentes ou remitentes, pelos tributos relativos aos 
bens adquiridos ou remidos. 

C (   )  Os pais sempre responderão pelos tributos devidos por seus filhos como solidários. 
D (   )  Os tutores, curadores e conselheiros, serão sempre solidários pelos tributos devidos por 

seus tutelados, adotados ou curatelados. 
E (   )  Os sócios deverão ser chamados à responsabilidade tributária solidária, no caso de 

liquidação de sociedade de pessoas ou de capital. 
 
 
26.  Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de Processo Civil: 
 

A (   )  Somente os magistrados dos Tribunais Superiores poderão prestar tutela jurisdicional, 
independente da parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais. 

B (   )  O interesse do autor de uma ação judicial não pode limitar-se à declaração da autenticidade 
documental. 

C (   )  Ninguém poderá, em hipótese alguma, pleitear em nome próprio, direito alheio. 
D (   )  É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. 
E (   )  Quando, no curso do processo, tornar-se litigiosa a relação jurídica da qual depender o 

julgamento da lide acessória, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por 
sentença. 

 
 

27.  Assinale a alternativa incorreta a respeito de acordo com o Código de Processo Civil: 
 

A (   )  Cada uma das partes tem o direito e o dever de expor os fatos em juízo, conforme a sua 
verdade. 

B (   )  Proceder com lealdade e boa-fé é dever das partes e de todos que, a qualquer título, 
participarem do processo. 

C (   )  É defeso às partes e seus advogados empregar expressões injuriosas nos escritos 
apresentados no processo. 

D (   )  Reputa-se litigante de má-fé aquele que provocar incidentes manifestamente infundados. 
E (   )  Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção 

do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 
a parte contrária. 

 
28.  Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código Civil: 
 

A (   )  A capacidade e a legitimidade dos índios serão reguladas por lei complementar. 
B (   )  A menoridade cessa aos dezoito anos completos, mas só pode ser alegada por terceiros nos 

termos do princípio da anualidade. 
C (   )  Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se for extremamente 

provável a morte de quem estava em perigo de vida. 
D (   )  Quando dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar 

qual precedeu aos outros, ocorre o fenômeno jurídico da co-falência. 
E (   )  A emancipação de filho menor pode ser registrada pelo registro público. 
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29.  Marque a alternativa incorreta quanto aos direitos da personalidade, conforme o Código Civil: 

 
A (   )  É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no 

todo ou em parte, para depois da morte. 
B (   )  Salvo por exigência médica, é permitido o ato de disposição do próprio corpo, 

independentemente de importar diminuição permanente da integridade física. 
C (   )  Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. 
D (   )  Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou 

a intervenção cirúrgica. 
E (   )  O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. 

 
 

30.  É correto afirmar, quanto às pessoas jurídicas, conforme o disposto no Código Civil: 
 
A (   )  São pessoas jurídicas de direito privado as autarquias, as fundações e os partidos políticos. 
B (   )  Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, cabe ao Juiz Corregedor da Comarca, de 

ofício, nomear-lhe administrador provisório. 
C (   )  Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, salvo os exercidos nos limites de 

seus poderes definidos no ato constitutivo. 
D (   )  O registro da pessoa jurídica de direito privado deve declarar a denominação, os fins, a 

sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. 
E (   )  Nos casos de fusão ou liquidação da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu 

funcionamento, ela se extinguirá de imediato. 
 
 
31.  É correto afirmar, quanto à Educação Nacional, conforme a Lei n.  9.394/96: 

 
A (   )  Respeito à liberdade e apreço à tolerância são objetivos da Educação Nacional. 
B (   )  Entre os princípios da Educação Nacional estão: a valorização da experiência extraescolar e 

a cooperação entre as instituições públicas e privadas de ensino. 
C (   )  A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
D (   )  A Educação Nacional, quanto ao ensino público, tem como propósito a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
E (   )  O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado, entre outros meios, 

mediante a garantia de atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de um a 
seis anos de idade. 

 
32.  Assinale a alternativa incorreta quanto aos direitos dos idosos, de acordo com o Estatuto do Idoso: 

 
A (   )  O Estatuto do Idoso destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos. 
B (   )  É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 
C (   )  Todo cidadão tem o dever de comunicar ao Conselho Tutelar ou à Defensoria Pública 

qualquer forma de violação a essa Lei, que tenha testemunhado ou de que tenha 
conhecimento. 

D (   )  Aos idosos é garantida a prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. 
E (   )  Aos idosos é garantida a prioridade no atendimento preferencial imediato e individualizado 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. 



 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS EFETIVOS E 
EMPREGOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS 

 

 

Advogado 

P
á

g
in

a
 1

4
 

 
 
33.  Assinale a alternativa correta quanto ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro: 

 
A (   )  Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão 

prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-
ambiente. 

B (   )  São consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, salvo as vias internas, 
pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. 

C (   )  O trânsito seguro é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do 
Sistema de Trânsito Interestadual brasileiro, a estes cabendo, no âmbito das respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. 

D (   )  Os CETRAN e os CONTRADIFE são órgãos administrativos e jurisdicionais de 
competência estadual e federal, respectivamente. 

E (   )   Os Estados, o Distrito Federal, Territórios e Municípios organizarão os respectivos órgãos 
e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo parâmetros legais 
e funcionais de sua atuação. 

 
 
 

34.  Marque a alternativa incorreta, de acordo com o disposto no Código Penal: 
 

A (   )  A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, 
ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.  

B (   )  Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 
momento do resultado. 

C (   )  Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito 
internacional, ao crime cometido no território nacional.  

D (   )  Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, entre outros: os crimes de 
genocídio, e os crimes praticados em aeronaves ou embarcações mercantes ou de 
propriedade privada. 

E (   )  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. 

 
 
 

35.  Assinale a alternativa correta, de acordo com o Código Penal: 
 

a) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei constitui uma 
contravenção penal. 

b) 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 é crime de corrupção. 

c) Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; 
sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente constitui crime. 

d) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, constitui crime de 
concussão. 

e) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu 
infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente, constitui crime de prevaricação. 
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36.  Marque a alternativa correta, de acordo com o Código de Processo Penal: 
 

A (   )  A lei processual penal aplicar-se-á, desde o primeiro dia do ano subsequente ao da 
promulgação, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. 

B (   )  A lei processual penal admitirá interpretação extensiva, salvo nos casos de aplicação 
teleológica dos princípios gerais de direito. 

C (   )  Qualquer pessoa, sendo cidadã brasileira, poderá provocar a iniciativa do Ministério 
Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações 
sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. 

D (   )  Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, 
nomeará advogado para promover a ação penal. 

E (   )  Será prova suficiente de pobreza o atestado de miserabilidade obtido junto à instituição de 
caridade constituída no Município. 

 
 
 

37.  Assinale a alternativa incorreta, considerando o disposto no Código de Processo Penal: 
 

A (   )  Não faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em 
estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no 
exercício regular de direito. 

B (   )  Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta 
quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. 

C (   )  Não impede a propositura da ação civil o despacho de arquivamento do inquérito ou das 
peças de informação. 

D (   )  Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o 
julgamento definitivo daquela. 

E (   )  Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-
lo de ofício. 

 
 
 

38.  Assinale a alternativa correta de acordo com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho: 
 

A (   )  A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, salvo quando houver distinção 
de sexo, devido às atribuições funcionais. 

B (   )  Considera-se, sem exceção, como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja 
à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. 

C (   )  Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica 
própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo 
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da 
relação de emprego, subsidiariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 
subordinadas. 

D (   )  Aos trabalhadores rurais e aos domésticos somente se aplicam as normas gerais da 
consolidação das leis do trabalho. 

E (   )  Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por 
seus empregados. 
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39.  Marque a alternativa incorreta, de acordo com a Constituição Federal: 
 

A (   )  Os trabalhadores têm direito ao salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação 
para qualquer fim. 

B (   )  Os trabalhadores têm direito a piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 
trabalho. 

C (   )  A remuneração do trabalho noturno será, sempre que possível, superior à do diurno. 

D (   )  O trabalhador tem direito a seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. 

E (   )  Aos trabalhadores é garantida a assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o 
nascimento até 5 (cinco) anos de idade, em creches e pré-escolas. 

 
 
 
 

40.  Assinale a alternativa correta quanto aos direitos e deveres dos advogados, conforme o Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil: 

 
A (   )  O advogado tem direito de comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, 

desde que mediante procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em 
estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. 

B (   )  O advogado tem direito de ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que 
participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer. 

C (   )  O advogado tem o direito de dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de 
trabalho, salvo em horário destinado aos despachos de processo de urgência, observando-
se a ordem de chegada. 

D (   )  O advogado tem direito de não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em 
julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na 
sua falta, em prisão domiciliar. 

E (   )  O advogado tem direito à inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como 
de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e 
telemática. 




