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Até onde vai a culpa deles? 

 

Bêbados guiam mal – sempre pior do que os 

sóbrios e quase sempre perigosamente, o que significa 

que eles põem a própria vida e a dos outros em risco. 

Sendo assim, uma pessoa embriagada que decide se 

sentar ao volante, e com isso causa a morte de alguém, 

cometeu um homicídio culposo (em que não havia 

intenção de matar) ou doloso (intencional)? 

No Brasil, polícia e Justiça quase sempre 

concordaram com a primeira alternativa: o motorista 

que, alcoolizado, mata alguém deve ser acusado de 

homicídio não deliberado. 

A partir de 2008, no entanto, com a promulgação 

da Lei Seca, alguns delegados passaram a indiciar 

motoristas bêbados que mataram ao volante por 

homicídio doloso. Para tomarem essa decisão, os 

policiais têm se baseado no argumento de que quem 

bebe e dirige está assumindo o risco de ceifar vidas – a 

palavra dolo significa “ato livre e consciente”. 

A pena de prisão no caso de homicídio 

deliberado é maior do que na modalidade não 

intencional. Ao enquadrarem na primeira categoria os 

motoristas embriagados que causaram mortes, os 

policiais acreditam estar contribuindo para coibir esse 

tipo de crime. 

A Justiça, porém, tem considerado essa postura 

uma extrapolação da lei. Para a maioria dos 

magistrados, é um erro punir o causador de um 

acidente fatal com o mesmo rigor com que se pune um 

assassino. 

Em setembro, uma turma de ministros do 

Supremo Tribunal Federal pôs o que parece ser um 

ponto final no debate. Decidiu que matar ao volante, 

mesmo sob efeito de álcool, caracteriza um homicídio 

não intencional. Para a procuradora de Justiça Luiza 

Nagib Eluf, da comissão de especialistas que estuda a 

reforma do Código Penal, “foi uma decisão sensata”. 

 

Fonte: Revista Veja, Política & Cia, edição 2241, de 
02/11/2011, pg 81. 

 

 

 

A partir da leitura do texto acima, julgue os itens a 

seguir: 

I – Bêbados sempre guiam perigosamente. 

II – Justiça e polícia quase sempre concordam que o 

motorista alcoolizado quando mata alguém comete 

homicídio doloso. 

III – Para a maioria dos magistrados, enquadrar o 

motorista alcoolizado causador de acidente fatal na 

modalidade de homicídio intencional é extrapolar a lei. 

IV – Para a promotora Luiza Nagib Eluf é sensato o não 

enquadramento do motorista alcoolizado causador de 

acidente fatal como homicida intencional. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) Todas as opções estão corretas. 

b) Apenas as opções I e III estão corretas. 

c) Apenas as opções II e IV estão corretas. 

d) Apenas as opções III e IV estão corretas. 

e) Todas as opções estão incorretas. 

 

 

Segundo a leitura do texto, podemos afirmar que a 

partir do julgamento que ocorreu em setembro, por uma 

turma de ministros do Supremo Tribunal Federal: 

a) Está encerrada qualquer possibilidade de 

discussão judicial acerca do enquadramento ou 

não do motorista embriagado responsável por 

acidente fatal na categoria de homicídio doloso, já 

que foi colocado um ponto final na questão. 

b) O debate acerca do enquadramento ou não do 

motorista embriagado responsável por acidente 

fatal na categoria de homicídio doloso parece ter 

sido encerrado. 

c) A turma decidiu que matar ao volante, mesmo sob 

efeito de álcool, caracteriza homicídio doloso. 

d) A procuradora de Justiça Luiza Nagib Eluf 

concordou com a turma de ministros do Supremo 

Tribunal Federal ao entender que matar ao volante, 

mesmo sob efeito do álcool, caracteriza homicídio 

doloso. 

e) O entendimento desta turma é que matar ao 

volante, somente sob efeito de álcool, caracteriza 

homicídio não intencional. 

LÍNGUA PORTUGUESA QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 
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Qual das alternativas abaixo pode ser considerada 

correta segundo a leitura do texto acima? 

a) No Brasil, polícia e Justiça nunca discordaram 

que o motorista alcoolizado que mata alguém 

deve ser acusado de homicídio não deliberado. 

b) Com a promulgação da Lei Seca, os delegados 

passaram a indiciar motoristas bêbados que 

mataram ao volante por homicídio doloso. 

c) A pena de prisão de homicídio doloso é maior do 

que na modalidade culposa. 

d) Ao enquadrarem na modalidade não intencional 

os motoristas embriagados que causaram 

mortes, os policiais acreditam estar contribuindo 

para impedir a existência de crimes dolosos. 

e) Os policiais têm se baseado no argumento de 

que quem bebe e dirige age culposamente. 

 

 

A palavra “ceifar” na frase “quem bebe e dirige está 

assumindo o risco de ceifar vidas”, tem o mesmo 

significado na seguinte frase: 

a) A guerra costuma ceifar milhões de jovens. 

b) Vários trabalhadores foram chamados para 

ceifar as espigas de milho. 

c) Os combatentes vieram ceifar os lauréis da 

glória. 

d) O conselho era: nunca deixe ceifar seus sonhos. 

e) Empresas virtuais acabaram por ceifar o quadro 

de funcionários. 

 

 

Dentre as alternativas abaixo, qual dupla de palavras 

não seguem a mesma regra de acentuação gráfica? 

a) polícia e sóbrios 

b) própria e homicídio 

c) porém e alguém 

d) bêbado e álcool 

e) sóbrios e própria 

 

 

 

Quantos acentos de crase devem ser usados na 

frase: “A noite, fui a pizzaria e pedi a garçonete uma 

lasanha a brasileira”? 

a) um 

b) dois 

c) três 

d) quatro 

e) nenhum 

 

 

 

Assinale a única frase que está correta em relação à 

regência verbal: 

a) Eu lhe admiro, meu amigo. 

b) Izabel foi na cidade de São Paulo. 

c) O comercial não agradou o ator. 

d) Custei a entender o que foi dito. 

e) Aonde iremos amanhã? 

 

 

 

Nas alternativas abaixo, apenas uma delas traz uma 

palavra cuja acentuação deve ser retirada, de acordo 

com as Novas Regras de Ortografia. Assinale-a: 

a) Colméia 

b) Própria 

c) País 

d) Renovável 

e) Sintática 

 

 

 

Patrícia é a mais inteligente da escola. O adjetivo 

está no grau: 

a) Normal 

b) Superlativo relativo de superioridade 

c) Comparativo de superioridade 

d) Superlativo absoluto sintético 

e) Superlativo absoluto analítico 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 
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A transformação passiva da frase: “A ciência te 

inspirou essa atitude.” apresentará o seguinte 

resultado: 

a) Tu te inspiraste na ciência para essa atitude. 

b) Tua ciência foi inspirada nessa atitude. 

c) Essa atitude inspirou-se na tua ciência. 

d) Tu foste inspirado pela ciência nessa atitude. 

e) Essa atitude te foi inspirada pela ciência. 

 
 
 
 
 

 
 

 

A posse de Barack Obama marca uma mudança de 

liderança nos EUA. Ao assumir a presidência em 

janeiro de 2009, ele protagonizou um dos mais 

importantes momentos da história mundial recente. 

Sobre esta figura política americana, podemos 

afirmar corretamente que: 

a) Ele travou uma luta com Hillary Clinton pela 

indicação do Partido Republicano. 

b) Foi o primeiro presidente negro dos Estados 

Unidos da América. 

c) Formou uma chapa vencedora com John 

McCain. 

d) Teve sua popularidade como presidente abalada 

depois dos atentados às Torres Gêmeas. 

e) Ainda não visitou o Brasil, mas há uma visita 

oficial marcada para o ano de 2012, onde há 

expectativa acerca de um importante acordo 

comercial. 
 

 

 

Segundo a EconomistIntelligence Unit (EIU), 

empresa de consultoria e pesquisa ligada à revista 

The Economist, o Brasil se tornou, no ano de 2011, 

________ maior economia do mundo, ultrapassando 

o Reino Unido. 

Complete a frase: 

a) A sexta 

b) A quinta 

c) A quarta 

d) A primeira 

e) A oitava 

 

 

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF), a 

maior corte do Poder Judiciário brasileiro, julgou uma 

importante questão, que trouxe mudanças 

significativas e inéditas acerca de um tema polêmico. 

Assinale a alternativa que representa esta questão: 

a) O reconhecimento da união estável para casais 

do mesmo sexo. 

b) A permissão legal de aborto de bebês com má-

formação comprovada. 

c) A validade e aplicabilidade da “Lei da Ficha 

Limpa” para as eleições que ocorrerão em 2012. 

d) O reconhecimento dos novos Estados 

Federados advindos da divisão do Estado do 

Pará. 

e) O enquadramento da conduta de motoristas 

embriagados que cometem homicídios no 

trânsito como crimes intencionais. 

 

 

Em 2011, o Centro de Políticas Sociais da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) divulgou o resultado de uma 

pesquisa feita em todo o território nacional traçando 

o mapa e a evolução das religiões no Brasil. Dentre 

as diversas conclusões trazidas por esta pesquisa, 

apenas uma está incorreta, assinale-a: 

a) A proporção de brasileiros adeptos do 

catolicismo caiu ao menor nível já registrado 

desde 1872. 

b) Apesar da queda, o catolicismo ainda é a maior 

religião do país, seguida pela Igreja Evangélica e 

pelo Espiritismo. 

c) O Piauí é o Estado com o maior número de 

católicos, proporcionalmente, atingindo um 

incide de 87,93% de pessoas que se declaram 

dessa religião. 

d) As mulheres continuam mais religiosas que os 

homens. 

e)  O número de mulçumanos praticantes é o maior 

já registrado e ultrapassa o percentual de vinte 

por cento em regiões do Sul do país. 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Em 22 de julho de 2011, ocorreram sangrentos 

atentados terroristas na Noruega, ceifando a vida de 

dezenas de pessoas na explosão de edifícios 

governamentais da capital Oslo e no massacre de 

estudantes na ilha de Utoya. Acerca dos fatos 

repercutidos mundialmente, podem-se afirmar 

corretamente as assertivas abaixo, exceto: 

a) O terrível ato foi provocado por um homem 

norueguês que agiu sozinho e que classificou a 

sua ação de "atroz, mas necessária" a fim de 

terminar com a política liberal de imigração do 

governo e o crescimento do islamismo. 

b) O número de mortos advindos deste ataque fez 

com que este fosse considerado o pior massacre 

da Noruega, uma nação tradicionalmente 

pacífica. 

c) O autor do atentado, Anders BehringBreivik, de 

32 anos, publicou um manifesto „online‟ de 1.500 

páginas contra o Islão dias antes. 

d) O uso atroz de armas de fogo, bem como a 

utilização de armas químicas, fez com que a 

ONU interviesse no caso. 

e) O executante do atentado foi detido na ilha de 

Utoya. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

O Decreto nº 4.367, de 2002, instituiu a Região 

Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina. 

Sobre o assunto, análise os itens abaixo: 

I. Apenas municípios piauienses formam a Grande 

Teresina; 

II. Miguel Leão possui a menor população da 

Região, com apenas 1.253 habitantes; 

III. União e Monsenhor Gil são municípios 

confrontantes; 

 

 

 

IV. Nazária, como município, passou a integrar a 

Região Integrada de Desenvolvimento da Grande 

Teresina apenas em 2009; 
 

V. A Região da Grande Teresina possui a formação 

vegetal Floresta Estacional Decidual, característica 

do Bioma Mata Atlântica. 

 

a) Todos estão corretos. 

b) I, II, IV e V estão corretos. 

c) II, III e IV estão corretos. 

d) I, III e IV estão corretos. 

e) II, IV e V estão corretos. 

 

 

 

A rodovia que corta o Município de Nazária 

longitudinalmente, ligando as cidades de Teresina e 

Palmeirais é denominada: 

a) PI – 140. 

b) BR – 343. 

c) BR – 316. 

d) PI – 130. 

e) PI – 121. 

 

 

 

 

Sobre o plebiscito realizado em 12 de dezembro de 

1993, que consultava à população diretamente 

interessada se desejava a emancipação do então 

povoado de Nazária, pode-se afirmar que 

concordaram em pertencer ao novo município os 

povoados de: 

a) Sumaré e Fazenda Nova. 

b) São Francisco e Vaca Morta. 

c) Secretaria e Campestre. 

d) Curralinhos e Caititu. 

e) Brejo e Angelim. 

 

 

 

 

QUESTÃO 15 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que: 

a) É importante polo atacadista do Estado do Piauí. 

b) São Francisco é o povoado com maior número 

de crianças na escola. 

c) Possui uma população de aproximadamente 10 

mil habitantes. 

d) O ramo ceramista ocupa grande parte dos 

empregados formais do município. 

e) O Bioma predominante é a caatinga, porém a 

extração de lenhas para aquecer as carvoarias 

das cerâmicas vem provocando o desmatamento 

da região. 
 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Censo do IBGE/2010, o Município de 

Nazária possui uma população: 

a) Com mais da metade dos habitantes 

alfabetizados. 

b) Predominantemente feminina. 

c) Predominantemente urbana. 

d) Com mais da metade dos habitantes de cor 

negra. 

e) Detentora de rendimento nominal mensal 

superior a 20 (vinte) salários mínimos. 

 

 

 

 

O atendimento ao público pode ser sob a forma de 

atendimento direto.Inerentes às atitudes e 

comportamentos, estão implícitos os seguintes 

aspectos, Exceto: 

a) A aparência é o primeiro impacto visual e a 

primeira impressão; 

b) Aparência engloba a roupa que se veste, o 

calçado que se traz, o penteado do cabelo, os 

adornos que se colocam, a higiene que se 

apresenta (unhas, pele, dentes, farda).  

c) A expressão corporal representa mais de 

metade do conjunto do momento de 

comunicação. É a forma como o cliente percebe 

disponibilidade, paciência,segurança, energia e 

agilidade; 

d) Evitar sempre qualquer circunstância de 

discussão; 

e) No atendimento é primordial a discussão quando 

essa surgir por parte do cliente e quando falar 

impor respeito e obediência. 

 
 

 

 

 

Acerca da qualidade no atendimento ao público, 

assinale a opção correta: 

a) Diferentemente dos funcionários do setor 

privado, o servidor público não precisa se 

preocupar com o tempo de espera para o 

atendimento ao público externo. 

b) O atendimento deve ser cortês e educado 

apenas quando o cidadão também agir dessa 

forma. 

c) Sempre que possível, o servidor deve evitar 

resolver o problema do cidadão no primeiro 

atendimento. 

d) O servidor deve dar a devida atenção às 

solicitações dos cidadãos. 

e) N.R.A. 

 

 

 

Julgue os itens seguintes em (C) CERTO ou (E) 

ERRADO, relativos à qualidade de atendimento ao 

público: 

I- A queda do padrão de qualidade do atendimento 

ao público pode comprometer a imagem e a eficácia 

dos serviços de uma organização. 

II- O longo tempo de espera do cliente e a falta de 

cortesia na prestação de informações são os 

principais indicadores da perda de qualidade do 

serviço de atendimento ao público. 

III-A padronização e a uniformidade nos 

procedimentos de atendimento ao público 

contribuem para a eficiência e a qualidade da 

prestação de serviços. 
 

a) C, E, C 

b) E, E, E 

c) E, C, C 

d) C, C, C 

e) E, C, E 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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No atendimento ao público, deve-se: 

I - falar sempre de forma gentil e usar expressões 

tais como: por favor!,posso ser útil?, por gentileza! 

II - dar prioridade aos clientes que necessitam de 

atendimento especial: idosos, gestantes e mães com 

bebê no colo. 

III - protelar as soluções demandadas pelos clientes. 

Assinale a opção correta: 

a) Apenas um item está certo. 

b) Apenas os itens I e II estão certos. 

c) Apenas os itens I e III estão certos. 

d) Todos os itens estão certos. 

e) N.R.A. 

 

 

A qualidade do serviço de atendimento ao público no 

contexto da realidade brasileira, nos âmbitos estatal 

e privado, constitui um desafio institucional que exige 

transformações urgentes. Muitas dessas 

transformações dependem da postura e da 

competência do atendente. Acerca desse assunto, 

julgue os itens subsequentes em (C) CERTO ou (E) 

ERRADO. 

I - Considerando a natureza das regras e dos 

procedimentos institucionais, mesmo que seja 

possível uma adequação que conduza à satisfação 

do usuário, uma conduta flexível em situação de 

atendimento ao usuário deve ser evitada. 

II - A padronização e a uniformidade nos 

procedimentos de atendimento ao público 

contribuem para a eficiência e a qualidade da 

prestação de serviços. 

III - A prestação do atendimento baseia-se na 

concessão da informação correta, 

independentemente da forma como ela é 

transmitida. 

a) E, E, E 

b) E, E, C 

c) E, C, E 

d) C, E, E 

e) C, E, C 

 

 

Quanto ao Direito Tributário, assinale a alternativa 

correta: 
 

a) A prestação do tributo não é obrigatória. 

b) O tributo se caracteriza também pelo fato de não 

resultar da aplicação de uma sanção por ato 

ilícito. 

c) A destinação da arrecadação com o tributo 

determina sua natureza. 

d) Na atividade de cobrança do tributo a autoridade 

administrativa pode, em determinadas 

circunstâncias, deixar de aplicar a lei. 

e) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória 

instituída em lei. Todavia, não há restrição para 

que o Município majore alíquotas de tributos, 

sob sua competência, por meio de decreto. 

 

 

São tributos com lançamento por homologação, 

EXCETO:  

 

a)  Imposto sobre produtos industrializados; 

b) Imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza; 

c) Imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços; 

d) Imposto sobre produtos industrializados e sobre 

circulação de serviços; 

e) Imposto sobre a propriedade de veículos 

automotores. 
 

 

 

Consoante o isenção prevista no Código Tributário 

Nacional julgue as afirmativas: 
 

I - É modalidade de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário. 

II - Quando a legislação tributária não dispuser a 

respeito, a isenção extingue o crédito tributário de 

forma integral. 

III - A isenção afasta o cumprimento da obrigação 

acessória. 

IV - A isenção é modalidade de exclusão do crédito 

tributário, sendo uma forma de dispensa legal do 

pagamento do tributo. 

a) I e II estão corretas 

b) II e IV estão corretas 

c) Somente III está correta 

d) Somente IV está correta 

e) Todas estão incorretas 

 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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A prestação de serviços de transporte intermunicipal 

e interestadual é fato gerador de imposto de 

competência: 

a)  Dos Municípios; 

b) Dos Estados e do Distrito Federal; 

c) Exclusiva da União; 

d) Privativa da união 

e) Concorrente. 
 

 

 

A natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pela(o):  

 

a) Lei; 

b) Base de cálculo; 

c) Fato gerador; 

d) Lançamento 

e) Decreto. 

 

 

Dos Deveres, Das proibições e responsabilidades do 

servidor, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) É permitido ao servidor pleitear como 

intermediário ou procurador junto ao serviço 

público, exceto quando se tratar de interesse do 

cônjuge ou dependente. 

b) É vedado ao servidor participar de gerência ou 

administração de empresa privada, de 

sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na 

qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 

c) É dever ao servidor atender com presteza: às 

requisições para a defesa do Estado; às 

informações, documentos e providências 

solicitadas por autoridades judiciárias ou 

administrativas. 

d) Assiduidade, pontualidade, urbanidade, discrição 

são os deveres do servidor. 

e) É vedado ao servidor aceitar contratos com a 

Administração Estadual, quando vedado em lei 

ou regulamento. 
 

 

 

Projeto Básico se caracteriza como um conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 

licitação, NÃO devendo conter o seguinte elemento: 

 

 
 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma 

a fornecer visão bem localizada da obra e 

identificar todos os seus elementos constitutivos 

com clareza. 

b) 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. 

c) 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) 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. 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação 

e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as 

normas de fiscalização e outros dados 

necessários em cada caso. 

 

 

 

A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a alguns requisitos. Marque a alternativa 

que NÃO configura estes requisitos: 

 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional 

competente. 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação. 

c) Indicação das instalações e do aparelhamento e 

do pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a realização do objeto da licitação, não 

dispondo, necessariamente, a qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 

d) Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de 

que recebeu os documentos, e, quando exigido, 

de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

e) Prova de atendimento de requisitos previstos em 

lei especial, quando for o caso. 

 

 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Sobre licitações, julgue os itens e assinale a 

alternativa CORRETA: 

I- Licitações simultâneas aquelas com objetos 

similares e com realização prevista para intervalos 

não superiores a trinta dias. 

II- Licitações sucessivas aquelas em que, também 

com objetos similares, o edital subsequente tenha 

uma data anterior a cento e vinte dias após o término 

do contrato resultante da licitação antecedente. 

III- O edital conterá no preâmbulo o número de 

ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime 

de execução e o tipo da licitação, a menção de que 

será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem 

como para início da abertura dos envelopes. 

IV- O edital indicará, obrigatoriamente, condições 

equivalentes de pagamento entre empresas 

brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações 

internacionais. 

a) Está correta apenas uma alternativa. 

b) Estão corretas duas alternativas. 

c) Estão corretas três alternativa. 

d) Todas as alternativa estão corretas. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

 

Os contratos administrativos poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, em alguns casos. 

Assinale a alternativa que NÃOcaracteriza caso de 

modificação: 

a) A alteração poderá ser unilateralmente pela 

Administração, quando houver modificação do 

projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos. 

b) A alteração poderá ser unilateralmente pela 

Administração, quando necessária a modificação 

do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos 

limites permitidos por esta Lei; 

c) A alteração poderá ser unilateralmente pela 

Administração, quando conveniente a 

substituição da garantia de execução; 

d) A alteração poderá ser feita por acordo entre as 

partes, quando necessária a modificação do 

regime de execução da obra ou serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de 

verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários; 

e) A alteração poderá ser feita por acordo entre as 

partes, quando necessária a modificação da 

forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor 

inicial atualizado, vedada a antecipação do 

pagamento, com relação ao cronograma 

financeiro fixado, sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou 

execução de obra ou serviço. 

 

 

 

 

 

Sobre Fato gerador, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Fato gerador da obrigação acessória é a 

situação definida em lei como necessária e 

suficiente à sua ocorrência. 

b) Tratando-se de situação de fato, considera-se 

ocorrido o fato gerador e existentes os seus 

efeitos, sem ressalvas, desde o momento em 

que se verifiquem as circunstâncias formais 

necessárias a que produza os efeitos que 

normalmente lhe são próprios.  

c) A autoridade administrativa poderá 

desconsiderar atos ou negócios jurídicos 

praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a 

natureza dos elementos constitutivos da 

obrigação tributária, observados os 

procedimentos a serem estabelecidos em lei 

complementar. 

d) Salvo disposição de lei em contrário, os atos ou 

negócios jurídicos condicionais reputam-se 

perfeitos e acabados: sendo resolutória a 

condição, desde o momento de seu implemento.  

e) O fato de entregar declaração de rendimento se 

caracteriza um fato gerador acessória. 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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Sobre os tributos, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Os tributos podem ser vinculados ou não 

vinculados, dependendo da necessidade ou não 

de o Estado realizar alguma atividade específica 

relativa ao contribuinte para legitimar a 

cobrança. 

b) Quando o tributo é não vinculado, o ente 

tributante competente para instituí-lo é 

justamente que realiza a respectiva atividade 

estatal. 

c) As taxas e as contribuições de melhoria têm 

caráter contributivo, ao passo que os impostos 

têm caráter contraprestacional. 

d) As taxas e os emolumentos se sustentam sobre 

a idéia de solidariedade social. 

e) A Constituição Federal aplica o princípio da 

capacidade econômica a todos os tributos. 

 

 

 

Sobre as taxas, julgue os itens e assinale a 

alternativa CORRETA: 

I- Segundo a Constituição Federal, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir. 

II- As taxas de polícia têm por fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, cuja 

fundamentação é o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado, que permeia todo 

o direito. 

III- A Código Tributário Nacional proíbe que as taxas 

tenham base de cálculo de impostos. 

IV- A Constituição Federal dispõe que a taxa não 

pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos 

aos que correspondem aos impostos. 
 

a) V, V, V, V 

b) V, V, V, F 

c) V, V, F, F 

d) V, F, F, F 

e) F, F, F, F 

 

 

 

 

Sobre a responsabilidade tributária, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) Será responsável quando tiver relação pessoal e 

direta com a situação que constitua o respectivo 

fato gerador, enquanto será contribuinte quando 

ocorre o contrário. 

b) A sujeição passiva não depende de expressa 

previsão legal. 

c) O Código Tributário Nacional divide em três 

modalidades de responsabilidade, a saber: a dos 

sucessores, a dos terceiros e a por infrações. 

d) Não pode se afirmar que a sucessão empresarial 

geral sucessão tributária. 

e) São solidariamente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos: os mandatários, prepostos e 

empregados. 

 

 

 

Sobre os empréstimos compulsórios, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

a) Os empréstimos compulsórios são empréstimos 

forçados, coativos, porém restituíveis. 

b) Os empréstimos compulsórios têm natureza 

tributária. 

c) A lei instituidora dos empréstimos compulsórios 

fixará o prazo e as condições de resgate do 

tributo. 

d) A instituição dos empréstimos compulsórios só é 

possível por Lei Complementar. 

e) A competência dos empréstimos compulsórios é 

de todos entes públicos. 

 

 

 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




