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PROCESSO SELETIVO Nº 02/2015 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: ADVOGADO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do 

início da prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 4 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, 

de tinta azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade 

de questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova 

corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, 

comunique o fato ao fiscal imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e 

assine o cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão 

resposta é de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em 

caso de erro do candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 

bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do processo 

seletivo; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 3 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do 

cartão-resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de 

seu início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os 

cartões respostas e o envelope lacrado contendo os cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça 

um X ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A Letra da música “Tocando em frente” de Almir Sater e Renato Teixeira serve como 

referencia para responder as questões 1, 2 e 3; 

 

TOCANDO EM FRENTE 

(Almir Sater / Renato Teixeira) 

 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, 

Quem sabe eu só levo a certeza 

De que muito pouco eu sei 

Ou nada sei 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor para poder pulsar 

É preciso paz para poder sorrir 

É preciso chuva para florir 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

Compreender a marcha e ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou 

Estrada eu vou 

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora um dia 

A gente chega e no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 

E cada ser em si 

Carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 

 

1. Tendo como referencia o texto julgue as afirmações abaixo: 

 

I. Viver é uma aprendizagem, fruto da observação atenta das alegrias e dos sofrimentos pelos 

quais passamos. 

 

II. A consciência do significado da vida e o dom da capacidade de construirmos a nossa história 

nos deixa mais fortes, mais felizes. 

 

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a afirmação I é uma interpretação possível do texto; 

b) Apenas a afirmação II é uma interpretação possível do texto; 

c) As afirmações I e II são interpretações possíveis do texto; 

d) As afirmações I e II não são interpretações possíveis do texto; 
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2. O texto os leva a concluir que o compositor fala: 

a) Dos dias vividos; 

b) Da boiada; 

c) Do sabor das frutas; 

d) Do dom da felicidade de cada um de nós; 

 

3. Nos versos 5 e 6 é possível perceber que o compositor se considera: 

a) Humilde; 

b) Sem rumo definido; 

c) Altivo; 

d) Experto; 

 

4. Ao falar ou escrever, temos sempre uma intenção ou objetivo, sempre pretendemos algo. 

Desse modo, podemos entender que a linguagem não serve apenas para transmitir informações, ela 

também pode ter a função de levar o outro a tomar uma atitude, manter o contato com o outro, fazê-

lo rir, emocionar-se ou refletir. A linguagem também pode servir para darmos vazão ao nosso mundo 

interior, para entendermos o mundo e refletirmos sobre ele, entre outras funções. Nesta perspectiva, 

de acordo com o elemento em que a ênfase da mensagem recai existem basicamente seis funções 

de linguagem. Neste contexto observe o anúncio abaixo. 

 

 
 

O anúncio tem como característica a função de linguagem classificada como: 

a) Função Poética; 

b) Função Apelativa ou Conativa; 

c) Função Fática ou de contato; 

d) Função Metalinguística; 
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5. O significado das palavras depende do contexto em que elas são usadas. Nesta perspectiva 

leia a tira de Hagar abaixo. 

 

 
É correto afirmar que: 

a) A palavra em destaque “de” é uma preposição e apresenta sentidos diferentes nas falas de 

Hagar e Eddie. 

b) A palavra em destaque “de” é um advérbio e apresenta sentidos diferentes nas falas de Hagar 

e Eddie. 

c) A palavra em destaque “de” é uma advérbio e apresenta o mesmo sentido nas falas de Hagar 

e Eddie. 

d) A palavra em destaque “de” é um substantivo e apresenta sentidos diferentes nas falas de 

Hagar e Eddie. 

 

6. Em determinados contextos, as palavras quando empregadas em sentido figurado ou 

conotativo tornam-se mais expressivas, nesta perspectiva, dentre as alternativas abaixo, assinale 

aquela que representa uma figura de linguagem denominada Metonímia. 

a) A mulher abriu a boca do forno. 

b) O couro rolava nos campos quando houve o pênalti. 

c) Ninguém coça as costas da cadeira. 

d) O pão chega pela manhã em nossa casa. 

 

7. Os pronomes relativos podem exercer as funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, 

complemento nominal, predicativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal e agente da passiva. Neste 

contexto, dentre as frases abaixo assinale aquela em que o pronome relativo exerce a função de 

predicativo. 

a) A prefeitura arranjou abrigo para todos quantos perderam suas casas. 

b) Assistiu à palestra do educador de quem era admiradora. 

c) A fome aumenta nos países subdesenvolvidos em que não há uma boa política de produção 

de alimentos. 

d) Hoje sei o que eu sou para todos vocês. 

  

8. Assinale o período com erro relacionado ao emprego dos pronomes relativos. 

a) O livro a que me referi é este.  

b) Ele é uma pessoa de cuja honestidade ninguém duvida. 

c) O livro em cujos os dados nos baseamos é aquele. 

d) A pessoa perante a qual compareci foi muito agradável. 
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9. Indique a letra na qual as palavras completam, corretamente, os espaços das frases abaixo.  

 

I. Quem possui deficiência auditiva não consegue ______ os sons com nitidez.  

 

II. Hoje são muitos os governos que passaram a combater o ______ de entorpecentes com 

rigor. 

 

III. O diretor do presídio ______ pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. 

 

a) discriminar - tráfico – infligiu 

b) discriminar - tráfico - infringiu  

c) descriminar - tráfego - infringiu  

d) discriminar - tráfego - infligiu 

10. Leia as frases abaixo: 

 

O professor saiu às pressas. 

 

Ficaremos por aqui nestes próximos dias. 

 

Com certeza não participarei de todos os eventos. 

 

As expressões em destaque são: 

a) Locuções adjetivas; 

b) Locuções verbais; 

c) Locuções adverbiais; 

d) Locuções prepositivas; 

 

 

MATEMÁTICA E RECIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. A necessidade de racionamento da energia elétrica está cada vez mais presente na 

sociedade. Neste contexto, com a finalidade de incentivar o racionamento de energia o quilowatt-

hora consumido passa a ser cobrado de forma diferenciada de acordo com o consumo. 

 

 Os primeiros 30KWh são cobrados à razão de R$ 0,28 cada um; 

 Os próximos 70KWh a R$ 0,40 cada um; 

 Os próximos 100KWh a R$ 0,50 cada um; 

 

Sabe-se que no mês de Março uma família de Joaçaba pagou R$ 78,40 de energia elétrica. Neste 

contexto, pode-se afirmar que seu consumo foi de: 

a) 184 KWh; 

b) 170 KWh; 

c) 164 KWh; 

d) 130 KWh; 
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12. O senhor Pedro fez um investimento de R$ 8.000,00 em poupança. Após um ano obteve um 

montante de R$ 10.400,00. Nesta perspectiva, qual é a taxa mensal de juro simples que foi aplicada 

ao capital? 

a) 0,025% a.m. 

b) 0,25% a.m. 

c) 2,5% a.m. 

d) 25% a.m. 

 

13. Luis Fernando é funcionário da prefeitura municipal de Joaçaba, ele gasta 1/3 do seu salário 

na prestação do automóvel e 2/5 do que lhe sobra no aluguel de sua casa, ficando com R$ 480,00 

para as demais despesas. Portanto, o salário de Luis Fernando é igual a: 

a) R$ 1.200,00; 

b) R$ 1.500,00; 

c) R$ 1.800,00; 

d) R$ 2.100,00; 

 

14. Marcos e Eduardo foram até a loja “Muito Som” para comprar CDs e DVDs que estavam em 

promoção. Sabe-se que: 

 Marcos comprou 1 CD e 4 DVDs e gastou R$ 100,00; 

 Eduardo comprou 2 CDs e 3DVDs e gastou R$ 90,00; 

 

Quanto Marcos e Eduardo pagaram por cada CD? 

a) R$ 26,00 

b) R$ 22,00 

c) R$ 14,00 

d) R$ 12,00 

 

15. A empresa “Pesquisas S.A” do município de Joaçaba realizou uma pesquisa sobre o 

consumo de três marcas de refrigerante (A, B e C) comercializadas no mercado local. A pesquisa 

apresentou os resultados da tabela abaixo: 

Marca A B C A e B A e C B e C A, B e C Nenhuma 

Nº de 

consumidores 

120 230 160 45 50 25 18 320 

 

Com base nestas informações, quantas pessoas foram entrevistadas nesta pesquisa? 

a) 968 pessoas; 

b) 830 pessoas; 

c) 728 pessoas; 

d) 564 pessoas; 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

16. Joaçaba é a cidade mais metropolitana de toda Santa Catarina. Conhecida como um dos 

pólos regionais do meio oeste catarinense, a cidade é referência em qualidade de vida, comércio, 

prestação de serviços e indústria. Nesta perspectiva, tendo como referencia as informações do site 

http://www.joacaba.sc.gov.br/, pode-se afirma que o número de habitantes de Joaçaba é de 

aproximadamente: 

a) 21.210 

b) 25.340 

c) 28.705 

d) 31.120 

 

17. As câmaras de vereadores são, no Brasil, mais antigas do que o Congresso e as Assembléias 

Legislativas. A primeira delas foi instalada por Martin Afonso de Souza na capitania hereditária de 

São Vicente, em 1532, e ficou conhecida como "Câmara Vicentina". Hoje em dia, os vereadores 

fazem a ponte entre a população e o prefeito, além de fiscalizar o trabalho do Executivo, dentre 

outras atividades. Neste contexto, dentre os vereadores de Joaçaba listados abaixo assinale aquele 

que é o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Joaçaba. 

a) Jucelino Ferraz; 

b) Vilmar Zílio; 

c) Francisco Moreira Lopes; 

d) Luiz Vastres; 

 

18. O dia 08 de Março, dia internacional da mulher, convida-nos a uma reflexão sobre as 

mulheres e o mundo da política. Neste contexto a participação política das mulheres vem 

aumentando, a presença cada vez maior de candidatas é algo fundamental para o fortalecimento da 

democracia, afinal, a representatividade feminina é extremamente necessária quando pensamos nas 

lutas pelos direitos das mulheres em um contexto no qual, como se sabe, ainda há muito 

preconceito, exclusão e violência contra elas. Na América Latina, vários foram os países, como o 

Brasil, que tiveram mulheres presidentes escolhidas nas urnas. Neste contexto, dentre os países da 

América Latina, listados abaixo, assinale aquele que ainda não teve uma mulher como presidenta 

eleita pelo voto direto da população.  

a) Colômbia 

b) Costa Rica 

c) Chile 

d) Argentina 

 

19. Nomenclatura usada para designar o Tipo de vegetal que é produzido sem o uso de 

pesticidas, aditivos químicos, ou modificação genética. 

a) Transgênico  

b) Adubado 

c) Orgânico  

d) Resistente 

 

 

http://www.joacaba.sc.gov.br/
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20. A Câmara dos Deputados criou na terça-feira (31 de março) uma comissão especial para 

discutir a redução da maioridade penal para 16 anos, sendo que esta comissão irá analisar uma 

proposta de emenda à Constituição (PEC 171/1993) apresentada há 22 anos. Neste primeiro 

momento coube a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) uma importante decisão, que foi: 

a) Considerou que a proposta de redução da maioridade penal fere cláusula pétrea da 

Constituição, o que a tornaria inconstitucional. 

b) Considerou constitucional o projeto, que agora será avaliado pela comissão especial que terá 

o prazo de 40 sessões do Plenário para dar seu parecer; 

c) Considerou inconstitucional o projeto, que agora será avaliado pela comissão especial que 

terá o prazo de 40 sessões do Plenário para dar seu parecer; 

d) Considerou constitucional o projeto, que agora será avaliado pelo Senado Federal e votado 

com a maior brevidade; 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Para os efeitos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se 

microempresa: 

a) A empresa que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais); 

b) A empresa que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais), mas igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 

mil reais); 

c) A empresa que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais); 

d) A empresa que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). 

 

22. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a 

microempresa ou a empresa de pequeno porte: 

a) Que exerça a atividade de serviços contábeis; 

b) Que exerça a atividade de corretagem de seguros; 

c) Que exerça a atividade de serviços advocatícios; 

d) Que exerça a atividade de incorporação de imóveis. 

 

23. Com base no Código Tributário Nacional, Lei  nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966, indique a 

afirmativa incorreta. 

a) Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente 

à sua ocorrência. 

b) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação 

aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal; 

c) Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito privado, titular da competência para 

exigir o seu cumprimento. 

d) Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. 
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24. Segundo o Código Tributário Nacional Lei  nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966, na ausência 

de disposição expressa,a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará 

sucessivamente: 

a) 1 - A analogia; 2 - Os princípios gerais de direito tributário; 3 - Os princípios gerais de direito 

público e 4 - A equidade; 

b) 1 - A analogia; 2 - Os princípios gerais de direito público; e 3 - A equidade; 

c) 1 - Os princípios gerais de direito tributário; 2 - Os princípios gerais de direito público e 3 - A 

equidade; 

d) 1 - A analogia; 2 - Os princípios gerais de direito tributário; e 3 - A equidade. 

 

25. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil,indique qual das proposições não 

corresponde aos princípios que regem as relações internacionais. 

a) A soberania 

b) O pluralismo religioso 

c) A cidadania 

d) A dignidade da pessoa humana 

 

26. Ainda, Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa 

incorreta. 

a) Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião; 

b) Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

c) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 

d) 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. 

 

27. Observado o direito dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto na Constituição da República 

Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta: 

a) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

b) Fundo de garantia do tempo de serviço; 

c) Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno; 

d) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 

 

28. Com relação ao disposto na Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal,a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, 

não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. Assinale a alternativa que 

corresponde aos referidos percentuais. 

a) União: 40% (quarenta por cento); Estados: 50% (cinquenta por cento); Municípios: 50% 

(cinquenta por cento). 

b) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento); Municípios: 50% 

(cinquenta por cento). 

c) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 50% (cinquenta por cento); Municípios: 60% 

(sessenta por cento). 

d) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento); Municípios: 60% 

(sessenta por cento). 
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29. Observado o Código Tributário Municipal de Joaçaba assinale a alternativa correta. 

a) As decisões de segunda instância competem ao Conselho Municipal de Contribuintes e não 

serão definitivas quando proferidas por unanimidade ou após pedido de reconsideração. 

b) Os litígios fiscais suscitados pela aplicação da legislação tributária serão decididos, 

administrativamente, em duas instâncias, a primeira, singular e a segunda, colegiada. 

c) O Conselho Municipal de Contribuintes terá duas Secretarias com a organização e as 

atribuições fixadas no Regimento Interno. 

d)  A Fazenda Municipal não intervirá nos julgamentos em segunda instância. 

 

30. Com base no Código Tributário Municipal, aponte a alternativa que não deve obrigatoriamente 

ser indicada no termo de inscrição da Dívida Ativa, autenticado pela autoridade competente. 

a)  O nome do devedor e, sendo caso, os do co-responsáveis bem como, sempre que possível, 

o domicílio ou a residência de um e de outros; 

b) A origem e a natureza do crédito, mencionado especificamente a disposição da Lei em que 

seja fundado; 

c) Sendo caso, o número de processo administrativo, de que se originar o crédito; 

d) A data da Lei em que seja fundado; 

 

31. Dentre as alternativas abaixo, aponte aquela que é incompatível com requisitos básicos para 

investidura em cargo público: 

a) O gozo dos direitos políticos; 

b) A quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

c) A idade mínima de dezesseis anos; 

d) A nacionalidade brasileira; 

 

32. À Procuradoria-Geral do Município, órgão central do sistema de serviços jurídicos e de 

assessoramento direto e imediato do Prefeito Municipal, compete representar o Município e 

entidades da administração indireta judicial e extrajudicialmente, bem como prestar serviços de 

consultoria e assessoramento jurídico às demais unidades e entidades da Administração Municipal. 

Com base na Lei complementar Municipal nº 173/2009 aponte a alternativa que não corresponde à 

atividade compatível com as atividades inerentes à Procuradoria-Geral. 

a) Exercer a representação extrajudicial do Município nos atos jurídicos em que deva intervir, 

mediante expressa delegação do Prefeito; 

b) Promover a cobrança da dívida ativa do Município apenas judicial; 

c) Representar o Município judicial e extrajudicialmente, nas causas em que este for interessado 

na condição de autor, réu, assistente, opoente ou interveniente, e em qualquer Juízo; 

d) Orientar sindicâncias, inquéritos e processos administrativos; 

 

33. Observadas as disposições do Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, aponte 

qual das alternativas corresponde  a pessoas que são absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. 

a) Os pródigos. 

b) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 

c) Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

d) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
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34. Assinale a alternativa que corresponda à pessoa jurídica de direito público interno. 

a) As autarquias, inclusive as associações públicas; 

b) As organizações religiosas; 

c) As fundações. 

d) Os partidos políticos. 

 

35. Em relação à prescrição prevista no Código Civil, assinale a alternativa incorreta. 

a) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes; 

b)  A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita; 

c) A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado; 

d) A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 

 

36. Em relação ao Código Tributário Municipal, assinale a alternativa incorreta. 

a) Contribuinte do Imposto é o prestador do serviço; 

b) O imposto será calculado, segundo o tipo de serviço prestado, mediante a aplicação de 

alíquota sobre o preço quando o prestador do serviço for pessoa jurídica ou a ela equiparada; 

c) O imposto incide sobre as exportações de serviços; 

d) O imposto não incide sobre a prestação de serviços em relação de emprego, dos 

trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de 

sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados. 

 

37. Observada a Lei Federal nº. 10.520/2002 – Lei do Pregão, assinale a alternativa incorreta. 

a) A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

b) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

c) É permitida a exigência de garantia de proposta; 

d) É vedada a exigência de pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 

fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos 

de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

 

38. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não é modalidade de licitação. 

a) Concorrência; 

b) Aferição; 

c) Leilão; 

d) Concurso; 

 

39. Tendo em vista o valor estimado da contratação para obras e serviços de engenharia, 

assinale a alternativa correta, em relação ao limite de valor da modalidade de licitação por convite. 

a) Até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 

b) Acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 

c) Acima de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 

d) Até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
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40. Observadas a limitações ao poder de tributar, previsto na Constituição da República 

Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. 

a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, poderão exigir ou aumentar tributo 

sem lei que o estabeleça; 

b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,instituir tratamento 

desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 

em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

c) É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos em 

relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou 

aumentado; 

d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, poderão instituir impostos sobre 

templos de qualquer culto. 




