
  

 

Concurso Público 
Código: 804 

 

ADVOGADO 
  
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 

   

 

 

 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
05 
25 

Total de questões                                                                                                                            40 

 
 
 

INSTRUÇÕES: 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 
a presença do fiscal. 

 
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 

indicado na frente do cartão. 
 
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 

rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão.  
 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE 
RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou 

similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
 Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
 O tempo de duração da prova será de até 3 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto 

de realização da prova após uma hora e trinta minutos, contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno 
de provas. 

 
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 

assinado.  
 
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais 

até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após 
concluído. 

 
 Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização 

prévia. 
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PORTUGUÊS 

 
As autoridades italianas investigam se um menino 

de três anos, sequestrado pelo seu pai em 2013, está com 
jihadistas do Estado Islâmico (EI). A mãe da criança 
reconheceu o filho em fotos divulgadas pelo grupo 
extremista. 

A cubana Linda Solano Herrera, que há 10 anos 
vive na província de Belluno, no norte da Itália, denunciou 
em novembro do ano passado que seu ex-marido, Ismar 
Mesinovic, de origem bósnia, tinha sequestrado o filho 
Ismail e viajado para a Síria para se unir aos jihadistas. 
Ela também relatou que familiares de Mesinovic disseram 
que ele tinha morrido, mas que a criança havia 
sobrevivido e estava bem. 

A mulher disse ter visto fotos nos sites do EI em 
que seu filho aparece. “Parece meu filho. O coração de 
uma mãe nunca erra”, disse Herrera, em entrevista aos 
jornais Corriere della Sera e La Repubblica. “Mesinovic 
frequentava os centros de orações duas vezes por 
semana, era algo normal, não parecia fanático.”, relatou a 
mãe. 

O caso está sendo investigado pelo Agrupamento 
de Operações Especiais (ROS) de Padova, que tenta 
descobrir a autenticidade das imagens nas quais o menino 
aparece. Os detetives, porém, já afirmaram que há pontos 
de semelhança entre o conteúdo e as antigas fotos da 
criança que a mãe tem. O EI, formado por combatentes 
sunitas, tenta formar um califado no norte da Síria e do 
Iraque. O grupo tem sido considerado uma das maiores 
ameaças da atualidade por adotar técnicas violentas, 
como decapitações, mutilações e sequestros de civis. 

 
http://noticias.terra.com.br/mundo/oriente-medio... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Trata de um fato que envolve um pai, uma mãe, um 

filho e jihadistas do Estado Islâmico. 
b) A mulher que está em busca de seu filho é cubana. 
c) O pai teria sequestrado o próprio filho e viajado para a 

Síria. 
d) O EI tem sido uma das menores ameaças atuais, 

embora decapite, mutile e sequestre. 
 

2) No período “Os detetives, porém, já afirmaram que há 
pontos de semelhança...”, o termo sublinhado NÃO pode 
ser substituído, porque altera o sentido, por: 
 
a) No entanto. 
b) Contudo. 
c) Portanto. 
d) Todavia. 
 

3) No período “Informei a todas a pessoas que eu achava 
que poderiam fazer alguma coisa...” os verbos 
sublinhados encontram-se no tempo pretérito, assim como 
o verbo sublinhado, EXCETO, em: 
 
a) Ela afirmou que as irregularidades eram de vários tipos. 
b) Ela disse que percebeu irregularidades em 2008. 
c) Eu estive com a presidente pessoalmente quando ela 

era diretora da área. 
d) Segundo ela, outros funcionários possuem 

conhecimento das irregularidades. 
 

4) No fragmento “Num primeiro momento, em 2008, eu 
informei ao então diretor...”, a expressão sublinhada 
classifica-se sintaticamente como: 
 
a) Predicativo do sujeito. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Objeto indireto. 
d) Objeto direto. 
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5) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de 
crase está CORRETO: 
 
a) Ele é jornalista por formação, tem 38 anos, dos quais 

22 foram dedicados à prestação de serviço para a TV 
brasileira. 

b) Ela teria sido abordada diversas vezes por anônimos no 
lançamento do livro da filha, a atriz Fernanda Torres, de 
uma forma que à incomodou. 

c) Fernanda diz que chegou à posar para fotos com 
alguns admiradores, mas detesta quando é abordada 
grosseiramente ou com chantagem emocional. 

d) Durante uma conversa com à coluna, ela falou sobre o 
assunto. 

 

6) Assinalar a alternativa que apresenta o processo de 
formação da palavra “provinciano”: 
 
a) Derivação prefixal. 
b) Composição por aglutinação. 
c) Derivação sufixal. 
d) Composição por justaposição. 
 

 
7) Em relação à pontuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - Um suposto esquema de pagamentos de comissões a 

médicos e dentistas por distribuidores de próteses e 
implantes, que estaria ocorrendo em cinco Estados, foi 
denunciado neste domingo pelo Fantástico.  

II - Para documentar as negociatas, a reportagem se fez 
passar por médico: montou consultório com autorização 
de um hospital e participou de congressos de medicina 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

III - Para dar aparência de legalidade às comissões, 
empresas teriam pedido que os médicos assinassem 
contratos de consultoria. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

8) Quanto à colocação pronominal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Quando a perna sobe, o quadril também se eleva um 
pouquinho (1ª parte). Os vizinhos acreditavam que ela 
havia se mudado e, por isso, ela não foi dada como 
desaparecida (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

9) Quanto à regência, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A lei beneficiou aos funcionários da empresa. 
b) Inflação implica em aumento de valores. 
c) Deve-se obedecer os pais sempre. 
d) É necessário compreender-nos uns aos outros. 
 

10) Assinalar a alternativa em que a concordância está 
INCORRETA: 
 
a) Em um mundo em que a ciência e a tecnologia está 

cada vez mais presentes, em que a sociedade é 
chamada a se posicionar sobre grandes questões como 
pesquisas com células-tronco e cultivo de transgênicos 
e no qual inovar é a palavra de ordem das empresas, 
essas questões são fundamentais. 

b) Novo índice mostra que a ciência influencia a forma de 
ver o mundo e de lidar com situações complexas de 
apenas 5% dos avaliados. 

c) Segundo a primeira edição do Índice de Letramento 
Científico (ILC), no Brasil é muito baixa a quantidade de 
pessoas ‘letradas’ em ciências, capazes de empregar 
os conhecimentos escolares no seu cotidiano e no 
planejamento do futuro.   

d) Bem diferente das avaliações de ensino existentes no 
Brasil, a proposta é medir quanto do conhecimento 
escolar é de fato aplicado na prática.  
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INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) As informações disponíveis no Visualizador de 
Eventos, disponível nas Ferramentas Administrativas do 
Painel de Controle, do sistema operacional Windows 7 e 
versões posteriores, são: 
 
a) Eventos de utilitários, eventos de vírus e logs do 

Firewall do Windows. 
b) Eventos de aplicativo, relacionados à segurança, de 

instalação, de sistema e eventos encaminhados. 
c) Eventos do sistema de arquivos, espaço em disco e 

logs de processador. 
d) Eventos do log de memória RAM, memória cache e 

eventos dos barramentos da placa-mãe. 
 

 
12) Dentre os processos de formatação de disco rígido, 
está a formatação lógica que consiste em: 
 
a) Dividir o disco rígido em trilhas e setores. 
b) Definir o sistema de arquivos. 
c) Realizar a alteração do tamanho do disco rígido. 
d) Apagar o setor de boot e tabela de partição criada pela 

formatação física. 
 

13) Os ataques costumam ocorrer na Internet com 
diversos objetivos, visando a diferentes alvos e usando 
variadas técnicas. Dentre os ataques, está o que consiste 
em alterar os campos do cabeçalho de um e-mail, de 
forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada 
origem, quando, na verdade, foi enviado de outra. Esse 
ataque é denominado: 
 
a) Força bruta (brute force). 
b) Desfiguração de página (defacement). 
c) Falsificação de e-mail (e-mail spoofing). 
d) Negação de serviço (DoS). 
 

14) Dentre as funcionalidades do Word 2013 
apresentadas na barra de acesso rápido, guia Página 
Inicial, item Parágrafo, conforme imagem abaixo, a opção 
que permite criar espaçamento de linha ou parágrafo é: 
 

 
 

a) 
 

b) 

 

c) 

 

d) 
 

 

15) Dentre as opções existentes na guia Layout da página 
do Excel, em sua última versão, existe a opção Plano de 
Fundo que permite: 
 

 
 
a) Inserir Plano de Fundo da Área de Trabalho ao 

documento do Excel. 
b) Escolher uma imagem de Plano de Fundo para a 

planilha. 
c) Formatar o documento com o Plano de Fundo atual. 
d) Designar a planilha atual como Plano de Fundo padrão 

para o Excel. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
16) Analisar a sentença abaixo: 
 
O atual padrão de desenvolvimento caracteriza-se pela 
exploração excessiva e constante dos recursos naturais e 
pela geração maciça de resíduos, além da crescente 
exclusão social. De modo geral, os impactos ambientais 
estão relacionados com a necessidade energética do 
homem e sua consequente exploração ambiental 
(1ª parte). As tecnologias mais limpas apresentam um 
maior coeficiente de emissões de poluentes por unidade 
de produto, por este motivo estão sendo descartadas e 
estão sendo usadas aquelas à base de combustíveis 
fosseis, como, por exemplo, o carvão mineral que não é 
poluente (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  

Direito Constitucional 

  
17) Em relação a emendas à Constituição Federal, é 
CORRETO afirmar que poderá ser emendada: 
 
a) Mediante proposta do Presidente da República e do 

seu Vice em caso de vacância. 
b) Mediante proposta de um terço, no mínimo, dos 

membros da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. 

c) Na vigência de intervenção Federal. 
d) Mediante proposta de mais da metade das Assembleias 

Legislativas das unidades da federação, manifestando-
se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

 

18) Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 

composta de Vereadores, eleitos para cada legislatura 
entre cidadãos maiores de 21 anos, no exercício dos 
direitos políticos, pelo voto direto e secreto.  

b) O servidor público investido no mandato do Vereador, 
havendo compatibilidade e horário, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo efetivo, e, não 
havendo compatibilidade, ser-lhe-á facultado optar pela 
remuneração conveniente.  

c) As contas do Município ficarão à disposição dos 
cidadãos durante 90 dias, a partir de 15 de abril de 
cada exercício, no horário de funcionamento da 
Câmara Municipal, em local de fácil acesso público.  

d) A iniciativa popular será exercida pela apresentação, à 
Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, 10% dos eleitores inscritos no Município, 
contendo assunto de interesse especifico do Município, 
da cidade ou bairros.  

 

19) Segundo a Lei Municipal nº 12/99, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) O aproveitamento de servidor que se encontre em 

disponibilidade dependerá de prévia comprovação de 
sua capacidade física e mental, por junta médica oficial. 

b) O servidor que, a serviço, afastar-se do Município em 
caráter eventual ou transitório para outro ponto do 
território nacional fará jus a passagens e diárias, para 
cobrir as despesas de pousada, alimentação e 
locomoção. 

c) A remuneração pelo exercício do cargo em comissão, 
bem como a referente às gratificações de função, será 
incorporada ao vencimento ou à remuneração do 
servidor. 

d) É assegurada a isonomia de vencimento para cargos 
de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
Poder ou entre servidores dos Poderes, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho.  

 

20) Segundo a Lei Municipal nº 12/99, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - A promoção interrompe o tempo de exercício que é 

contado no novo posicionamento na carreira a partir da 
data da publicação do ato que promover o servidor.  

II - O exercício do cargo em comissão exigirá de seu 
ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser 
convocado sempre que houver interesse da 
Administração.  

III - A posse em cargo público não dependerá da prévia 
inspeção médica oficial.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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21) Em conformidade com o Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores, Vereador poderá licenciar-se: 
 
I - Por doença, devidamente comprovada, sem prejuízo de 

sua remuneração. 
II - Para tratar de interesse particular, sem remuneração, 

por prazo não superior a 90 dias por Sessão 
Legislativa. 

III - Para desempenhar missões temporárias de interesse 
do Município. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

22) Em relação ao controle de constitucionalidade, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) No sistema constitucional brasileiro, somente as 

normas constitucionais positivadas podem ser utilizadas 
como paradigma para a análise da constitucionalidade 
de leis ou atos normativos estatais. 

b) Controlar a constitucionalidade significa verificar a 
adequação de uma lei ou ato normativo com a 
constituição e leis superiores. 

c) Na análise de constitucionalidade, importam apenas os 
requisitos formais. 

d) A inobservância das normas constitucionais de 
processo legislativo não tem relevância desde que a lei 
resultante seja constitucional. 

  

Direito Administrativo 

  
23) O ato administrativo unilateral pelo qual a 
Administração vinculadamente faculta a alguém a inclusão 
em estabelecimento governamental para o gozo de um 
serviço público é chamado: 
 
a) Concessão. 
b) Admissão. 
c) Autorização. 
d) Permissão. 
 

24) A atividade da Administração Pública de condicionar, 
com fundamento em sua supremacia geral e na forma da 
lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos é exercida 
pela polícia: 
 
a) Judiciária. 
b) Legislativa. 
c) Administrativa. 
d) Executiva. 
 

25) Em relação ao controle da Administração, o 
instrumento deferido a qualquer cidadão para anular atos 
lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, ou à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, chama-se: 
 
a) Ação popular. 
b) Ação civil pública. 
c) Ação direta de inconstitucionalidade. 
d) Mandado de segurança. 
  

Direito Civil 

  
26) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(---) A liberdade de contratar será exercida de acordo com 

a cláusula “pacta sunt servanda”. 
(---) Os contratantes são obrigados a guardar, na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios de probidade e boa-fé. 

(---) Quando houver no contrato de adesão cláusulas 
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 
interpretação mais favorável ao aderente. 
 

a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

27) Em conformidade com GONÇALVES, sobre a 
responsabilidade civil, analisar os itens abaixo: 
 
I - A responsabilidade objetiva, com base na teoria do 

risco, abrange casos de culpa presumida. 
II - O direito civil positivo não admite responsabilidade sem 

culpa. 
III - Os elementos essenciais da responsabilidade civil 

são: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação 
de causalidade e o dano experimentado pela vítima. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item I. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente o item III. 
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Direito Processual Civil 

  
28) Em relação ao processo de execução, assinalar a 
alternativa CORRETA:  
 
a) A ação de execução pode ser proposta pelo Ministério 

Público nos casos prescritos em lei. 
b) A ação de execução pode ser proposta pelo espólio, 

independente do título executivo. 
c) A ação de execução pode ser proposta pelo 

cessionário, mesmo que não tenha havido transferência 
por ato entre vivos. 

d) A ação de execução pode ser proposta pelo cônjuge do 
credor. 

 

29) De acordo com o artigo 267 do Código de Processo 
Civil, extingue-se o processo sem resolução do mérito: 
 
I - Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 45 
dias. 

II - Quando não concorrer qualquer das condições da 
ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das 
partes e o interesse processual. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  

Direito do Trabalho 

  
30) De acordo com a Lei nº 4.090/62, analisar os itens 
abaixo:  
 
I - No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado 

será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, 
independentemente da remuneração a que fizer jus. 

II - A gratificação corresponderá a 2/12 da remuneração 
devida em dezembro, por mês de serviço, do ano 
correspondente. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

31) De acordo com o artigo 405 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), analisar os itens abaixo: 
  
I - O trabalho exercido nas ruas, praças e outros 

logradouros dependerá de prévia autorização do Juiz 
da Infância e da Juventude. 

II - Considera-se prejudicial à moralidade do menor, o 
trabalho prestado na produção, composição, entrega ou 
venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, 
gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer 
outros objetos que possam, a juízo da autoridade 
competente, prejudicar sua formação moral. 

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
  

Direito Processual do Trabalho 

  
32) De acordo com o artigo 843, da CLT, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(---) Na audiência de julgamento, deverão estar presentes 

o reclamante e o reclamado juntamente com seus 
representantes legais. 

(---) Se, por doença ou qualquer outro motivo poderoso, 
devidamente comprovado, não for possível ao 
empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-
se representar por outro empregado que pertença a 
mesma profissão ou pelo seu sindicato. 

(---) Nos casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de 
Cumprimento, os empregados poderão fazer-se 
representar pelo sindicato de sua categoria. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

33) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O prazo dos recursos de que trata o artigo 893, da CLT, é 
de ____ dias.  
 
a) 5 
b) 10 
c) 8 
d) 15 
  

Direito Penal 

  
34) Considerando-se os crimes contra a Administração 
Pública e suas respectivas penas, é CORRETO afirmar 
que o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, 
qual seja “dar às verbas ou rendas públicas aplicação 
diversa da estabelecida”: 
 
a) Não é considerado crime, por não estar tipificado na Lei 

Penal. 
b) É considerado crime, mas não tem penalidade prevista 

na Lei Penal. 
c) É considerado crime, tendo previsão de pena a 

detenção, de um a três meses, ou multa. 
d) É considerado crime, tendo previsão de pena a 

reclusão, de dois a oito anos, e multa. 
 

35) Considerando-se os crimes contra a Administração 
Pública, 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: 
 
a) Corrupção passiva. 
b) Concussão. 
c) Descaminho. 
d) Prevaricação. 
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Direito Processual Penal 

  
36) Conforme MIRABETE, o inquérito policial tem as 
seguintes características: 
 
a) Discricionário, escrito, sigiloso. 
b) Benéfico, profilático, preventivo. 
c) Discricionário, escrito, preventivo. 
d) Sigiloso, profilático, benéfico. 
 

37) De acordo com a doutrina de MIRABETE, analisar os 
itens abaixo: 
  
I - A prisão penal é a que ocorre após o trânsito em 

julgado da sentença condenatória em que se impôs 
pena privativa de liberdade. 

II - A prisão processual, também chamada de provisória, 
inclui, entre outras, a prisão resultante de sentença 
penal condenatória. 

 
a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
  

Direito Tributário 

  
38) De acordo com a Lei nº 5.172/66, com relação aos 
impostos sobre a importação, analisar os itens abaixo:  
 
I - De competência do Estado sobre a importação de 

produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada 
destes no território nacional. 

II - Contribuinte do imposto é somente o importador ou 
quem a lei a ele equiparar. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

39) Analisar os itens abaixo: 
 
I - No concurso de preferência entre pessoas de direito 

público, a União é privilegiada. 
II - No concurso de preferência entre pessoas de direito 

público, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios 
recebem os pagamentos conjuntamente e pro rata. 

III - No processo de falência, os créditos tributários 
extraconcursais são pagos somente após os derivados 
da legislação do trabalho, estes limitados a 150 
salários-mínimos por credor. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) somente o item I. 
 

40) Quanto ao imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Tem natureza exclusivamente fiscal. 
b) Tem como base de cálculo o valor de aquisição do 

imóvel. 
c) A progressividade de alíquotas em razão do tempo é 

ilimitada. 
d) A fixação de sua base de cálculo não se submete ao 

princípio da noventena. 
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