
  

 

Concurso Público 
Código: 496 

 
PROCURADOR JURÍDICO 

  
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 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 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 

 
Já foi considerada crime e castigada, depois 

passou a ser entendida como uma doença que precisava 
de tratamento. Até os anos 70, a grande maioria dos 
estudiosos acreditava que a homoafetividade ou 
homossexualidade era um desvio da orientação sexual 
provocado pela perturbação do desenvolvimento 
psicossexual no processo de identificação infantil. Por 
conta de tal afirmação e do poder exercido por ela, tais 
ideias repressivas tiveram uma grande repercussão. 

Foi somente na década de 1990 que o DSM-IV 
(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 
utilizado pela classe médica) retirou a homossexualidade 
da condição de distúrbio mental. Alguns anos depois, a 
OMS (Organização Mundial da Saúde) trocou o termo 
homossexualismo por homossexualidade, deixando 
também de considerá-la uma doença. 

De todas as teorias existentes que tentam dar 
conta das razões da homossexualidade, o que se tem 
certeza é que ninguém opta por ser homossexual; assim, 
não se pode alterar a orientação a qualquer tempo, como 
se fosse um vício a ser abandonado. Tal condição não se 
modifica, assim como não existem remédios ou terapias 
de reversão dos sentimentos ou emoções homossexuais. 
A homoafetividade é uma expressão natural da 
sexualidade humana, mas, por termos como base social 
uma família nuclear heterossexual, muitos ainda se 
sentem desconfortáveis e acabam por discriminar tal 
escolha. 

Muitos homossexuais percebem desde cedo que 
seu interesse está direcionado a pessoas do mesmo sexo, 
outros só descobrem mais tarde o que tais sentimentos 
querem dizer. E ainda há aqueles que, apesar de se 
perceberem “diferentes” da maioria, vivem uma vida 
encoberta, sem se admitirem homossexuais, ainda que 
sintam desejo por pessoas do mesmo sexo. 
 

http://doutissima.com.br/2015/04/30/homoafetividade...  - adaptado. 

 

1) Em conformidade com o texto, sobre a 
homoafetividade, numerar a 2ª coluna de acordo com a            
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Até 1970. 
(2) 1990. 
 
(...) É considerada desvio da orientação sexual provocado 

pela perturbação do desenvolvimento psicossocial no 
processo de identificação infantil. 

(...) Não é considerada distúrbio mental. 
 
a) 1 - 1. 
b) 1 - 2. 
c) 2 - 2. 
d) 2 - 1. 
 

2) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo: 
 
Homoafetividade é expressão natural da sexualidade             
(1ª parte). Homoafetividade pode ser tratada com 
remédios ou terapias (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. 
 

3) Assinalar a alternativa em que o sublinhado classifica-
se sintaticamente como predicativo do sujeito: 
 
a) Os componentes do homus são excelentes aliados. 
b) O homus contém proteínas que evitam a fome entre as 

refeições. 
c) A mistura dos ingredientes proporciona fibras ao 

organismo. 
d) Se quiser consumir o homus à maneira tradicional 

árabe, coloque a mistura em uma tigela. 
 

4) A palavra “suplementação” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação parassintética. 
c) Derivação regressiva. 
d) Derivação prefixal. 
 

5) Analisar os itens abaixo quanto à colocação 
pronominal: 
 
I - Ele entrou para o ramo farmacêutico na cidade de 

Atlanta, se tornando um bem-sucedido fabricante de 
medicamentos. 

II - Trata-se de Asa Griggs Candler, que transformou um 
simples tônico para combater dores de cabeça em uma 
das bebidas mais vendidas do planeta e em um ícone 
da sociedade de consumo: a Coca-Cola. 

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

http://forum.saude.doutissima.com.br/doutissima/Sexualidade/Homossexualidade/homossexualidade-doenca-topico_1373_1.htm
http://forum.saude.doutissima.com.br/doutissima/Sexualidade/Homossexualidade/homossexualidade-doenca-topico_1373_1.htm
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6) Assinalar a alternativa em que a afirmação sobre o 
verbo sublinhado está CORRETA: 
 
a) Em “Irlanda lidera a lista com 89% dos homens acima 

do peso”, o verbo sublinhado está conjugado no tempo 
futuro do pretérito do modo indicativo. 

b) Em “Europa enfrentará uma crise de obesidade de 
enormes proporções em 2030”, o verbo sublinhado está 
conjugado no tempo pretérito perfeito do modo 
indicativo. 

c) Em “Entre os países que também sofrerão altas 
significativas, está a Grécia”, o verbo sublinhado está 
conjugado no tempo futuro do presente do modo 
indicativo. 

d) Em “O estudo apresenta um cenário preocupante e 
destaca a necessidade de reverter a tendência com 
urgência”, o verbo sublinhado está conjugado no tempo 
pretérito imperfeito do modo indicativo. 

 

7) Sobre a concordância verbal, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Divorciados são mais propensos a sofrer ataques 
cardíacos do que pessoas que permanecem casadas, 
segundo uma pesquisa da Universidade Duke, nos 
Estados Unidos (1ª parte). A pesquisadora destaca que a 
diferença do impacto do estresse entre homens e 
mulheres é encontrada em casos de depressão e que o 
divórcio representa um fardo psicológico maior para as 
mulheres, apesar de não ser possível neste momento 
entender o que de fato está ocorrendo (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte.  
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente incorreta. 
d) Totalmente correta. 
 

8) No fragmento “Mas, além disso, ela diz que há, ainda, 
fatores que estão subjacentes”, as expressões 
sublinhadas podem ser substituídas, respectivamente, 
sem alterar o sentido, por: 
 
a) Contudo - todavia. 
b) Entretanto - ademais. 
c) Portanto - logo. 
d) Todavia - se. 
 

9) Quanto à pontuação, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) Em pouco tempo, o refrigerante já era conhecido em 

várias partes dos Estados Unidos. 
(...) Graças às ousadas ações, de marketing no passado a 

Coca-Cola seguiu crescendo, mesmo após, a morte 
de Candler. 

(...) Logo viu que a missão de resolver a caótica situação 
fiscal da cidade lhe tomaria tempo – decidiu, então, 
repassar o controle de suas empresas para os filhos.  

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

 
10) Sobre figuras de linguagem, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Ocorre anástrofe quando há uma simples inversão de 
palavras, como no verso de Mario Quintana: “Tão leve 
estou que nem alma tenho.” (1ª parte). O exagero 
proposital de um conceito, expresso de forma dramática e 
com autenticidade aumentada, caracteriza a hipérbole            
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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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) Assinalar a alternativa que apresenta a guia que se 
utiliza para encontrar a função de inserir Data e Hora em 
alguma parte do documento do Word 2013: 
 
a) Página Inicial. 
b) Design. 
c) Inserir. 
d) Exibição. 
 

12) A imagem abaixo apresenta o canto superior de uma 
janela aberta do Windows 7 Professional. Com base 
nisso, pode-se afirmar que o item destacado tem a função 
de: 

 
a) Fechar a janela. 
b) Maximizar tamanho. 
c) Restaurar tamanho. 
d) Minimizar tamanho. 
 

13) Dentre as opções de configurações disponíveis na 
guia Avançado do navegador Mozilla Firefox, em sua 
última versão, estão: 
 

 
 
a) Rede e Certificados. 
b) Aplicativos Rede e Vídeos. 
c) Spyware e Vírus. 
d) Dados e Internet. 
 

14) Os cookies são pequenos arquivos que são gravados 
no computador quando se acessam sites na Internet e que 
são reenviados a esses mesmos sites quando novamente 
visitados. Quanto aos riscos relacionados ao uso 
de cookies conforme o CERT.BR, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Os cookies são autosseguros, e há necessidade 

apenas de ter o sistema operacional atualizado. 
b) Os cookies são arquivos produzidos por 

desenvolvedores de sites e, apenas mantendo contato 
com eles, não se terá risco de uso de cookies. 

c) As informações coletadas pelos cookies podem ser 
indevidamente compartilhadas com outros sites e afetar 
a sua privacidade. 

d) Automaticamente os navegadores deletam cookies. 
Não há necessidade de prevenção adicional. 

 

15) Em qual guia do Excel 2007 permite-se acionar a 
função para proteger a planilha de modo a impedir 
alterações indesejadas de dados? 
 
a) Início. 
b) Fórmulas. 
c) Dados. 
d) Revisão. 
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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. 
  

Direito Constitucional 

  
16) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA:  
 
(---) O Senado Federal compõe-se de representantes dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
(---) Cada Senador será eleito com dois suplentes. 
(---) Cada Território elegerá três Senadores. 

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

17) Assinalar a alternativa que apresenta a decisão que a 
Comissão Parlamentar de Inquérito NÃO está legitimada 
para proferir:  
 
a) Determinação de quebra de sigilo bancário.  
b) Determinação de quebra de sigilo fiscal.  
c) Determinação de indisponibilidade de bens do 

investigado.  
d) Convocação de Ministro de Estado para depor. 
 

18) Um projeto de lei que tenha sido aprovado com 
alterações na casa revisora, leia-se Senado Federal:  
 
a) Deverá ser encaminhado para a sanção ou veto do 

Presidente da República. 
b) Deverá ser encaminhado para a Câmara dos 

Deputados para que aprove ou rejeite as emendas ao 
projeto de lei. 

c) Deverá ser encaminhado para o Congresso Nacional 
para que aprove ou rejeite as alterações ao projeto de 
lei. 

d) É dispensado pelo texto da Constituição o 
encaminhamento para a casa iniciadora. 

 

19) Em conformidade com a Lei nº 9.868/99, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  
 
(---) A petição inicial inepta, não fundamentada e a 

manifestamente improcedente serão liminarmente 
indeferidas pelo relator. 

(---) Admitir-se-á a intervenção de terceiros no processo 
de ação declaratória de constitucionalidade. 

(---) A decisão que declara a constitucionalidade ou a 
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em 
ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, 
ressalvada a interposição de embargos declaratórios, 
não podendo, igualmente, ser objeto de ação 
rescisória.  

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

20) Com base na Lei Orgânica deste Município, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) É vedado ao Município cobrar preços públicos para 

obter o ressarcimento da prestação de serviços de 
natureza comercial ou industrial ou de sua atuação na 
organização e exploração de atividades econômicas. 

(---) Constituem objetivos fundamentais do Município, 
contribuir para: construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; promover o bem comum de todos os 
munícipes; erradicar a pobreza, a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais. 

(---) Compete ao Município organizar e prestar serviços, 
diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, salvo os serviços essenciais como 
abastecimento de água e esgotos sanitários, 
iluminação pública e transporte coletivo. 

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

  
21) Em conformidade com a Lei nº 8.987/95, incumbe ao 
Poder Concedente, EXCETO: 
 
a) Incentivar a competitividade. 
b) Estimular a formação de associações de usuários para 

defesa de interesses relativos ao serviço. 
c) Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros 

necessários à prestação do serviço. 
d) Estimular o aumento da qualidade, produtividade, 

preservação do meio ambiente e conservação. 
 

22)  De acordo com a Lei nº 12.527/11, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades 
do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer 
ao(à) _________________________, que deliberará no 
prazo de _____ dias.  
 
a) Ministério Público Federal - 10  
b) Controladoria Geral da União - 5 
c) Tribunal Regional Federal - 15 
d) Advocacia Geral da União - 7 
 

23) Considerando-se o disposto na Lei Municipal                 
nº 020/95, analisar os itens abaixo: 
 
I - Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias 

corridos, incluindo-se o dia do começo e o do 
vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil 
seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 

II - Quanto ao processo administrativo disciplinar, as 
irregularidades processuais que não constituam vícios 
substanciais insanáveis, suscetíveis de influírem na 
apuração da verdade ou na decisão do processo, não 
lhe determinarão a nulidade. 

III - A simples alegação de injustiça da penalidade não 
constitui fundamento para a revisão do processo 
administrativo disciplinar. 

IV - Na revisão do processo administrativo disciplinar, o 
ônus da prova cabe à Administração. 

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

24) Em conformidade com a Lei Municipal nº 020/95, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A prestação de serviço extraordinário, como é o caso 

do trabalho noturno, fará jus a um adicional de 20% 
sobre o vencimento do cargo. 

b) A designação para o exercício da função gratificada, 
que poderá ser cumulativa com o cargo em comissão, 
será feita por ato expresso da autoridade competente. 

c) A licença-prêmio e o auxílio para diferença de caixa 
constituem indenizações ao servidor. 

d) O adicional por tempo de serviço é devido a cada cinco 
anos de serviço público prestado à Prefeitura, incidente 
sobre o vencimento do servidor ocupante de cargo 
efetivo. 

 

25) Em conformidade com a Lei Municipal nº 020/95, a 
critério da Administração, poderá ser concedida ao 
servidor estável licença para tratar de assuntos 
particulares, pelo prazo de até: 
 
a) Três anos consecutivos, com remuneração parcial. 
b) Seis meses consecutivos, sem prejuízo da 

remuneração e da contagem por tempo de serviço. 
c) Três anos consecutivos, sem direito à remuneração. 
d) Dois anos consecutivos, sem remuneração e contagem 

por tempo de serviço. 
 

26) A Administração Pública, visando prestar um melhor 

serviço à sociedade, transfere a execução de determinado 
serviço público a ente dotado de personalidade jurídica, 
patrimônio próprio e capacidade de autoadministração, 
porém conserva sobre ele a fiscalização necessária para 
assegurar que cumpram seus fins. Com base nisso, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Trata-se de execução direta. 
b) O ente mencionado faz parte da Administração Direta. 
c) Trata-se de descentralização administrativa. 
d) Trata-se de desconcentração. 
 

27) Dentre as três funções do Estado, no que diz respeito 
à emanação de atos de produção jurídica, segundo DI 
PIETRO, a Administração é: 
 
a) A emanação de atos de produção jurídica 

complementares, em aplicação concreta do ato de 
produção jurídica primário e abstrato contido na lei. 

b) Ato de produção jurídica complementar, do qual 
constitui exercício direito e subsdiário. 

c) A emanação de atos de produção jurídica subsdiários 
dos atos primários. 

d) Ato de produção jurídica primário, porque fundado 
única e diretamente no poder soberano, do qual 
constitui exercício direto e primário. 

  
  



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 

 

Direito Civil 

  
28) Segundo o Código Civil, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 

 
(---) Nos contratos de adesão, são anuláveis as cláusulas 

que estipulem a renúncia antecipada do aderente a 
direito resultante da natureza do negócio. 

(---) É ilícito que as partes estipulem contratos atípicos, 
observadas as normas gerais fixadas no Código Civil. 

(---) Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa 
viva. 

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

29) De acordo com o Código Civil, em relação à 
indenização por ofensa à liberdade, consideram-se 
ofensivos da liberdade pessoal: 
 
I - A prisão ilegal. 
II - O cárcere privado. 
III - A importunação ofensiva. 
IV - A prisão por queixa. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I, II e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

30) Em conformidade com o Decreto-Lei nº 4.657/42, 
assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) A lei revogada restaura-se automaticamente, quando a 

lei revogadora perder a vigência. 
b) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 

acordo com a analogia, os costumes e princípios éticos 
e morais. 

c) Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais e 
econômicos a que ela se dirige. 

d) A lei posterior revoga a anterior quando expressamente 
o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 
anterior. 

  

Direito Processual Civil 

  
31) Segundo o Código de Processo Civil, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no 

curso do processo, resolve questão incidente. 
(---) A desistência da ação produzirá efeitos antes da 

homologação por sentença. 
(---) Os autos suplementares só sairão de cartório para 

conclusão ao juiz, na falta dos autos originais. 
 
a) C - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E. 
d) E - C - E. 
 

32) De acordo com o Código de Processo Civil, no 
processo cautelar, conta-se o prazo da juntada aos autos 
do mandado: 
 
I - De citação devidamente cumprido. 
II - Da execução da medida cautelar, quando concedida 

liminarmente ou após justificação prévia.   
 
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. 
  

Direito do Trabalho 

 
33) Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Aos menores de ____ anos e aos maiores de ____ anos 
de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só 
vez. 
 
a) 21 - 65 
b) 18 - 60 
c) 18 - 50  
d) 16 - 55 
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34) De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O contrato de aprendizagem não poderá ser 

estipulado por mais de dois anos, exceto quando se 
tratar de aprendiz portador de deficiência. 

(---) Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a 
extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço 
possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou 
moral. 

(---) É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos 
de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
12 anos. 

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

Direito Processual do Trabalho 

  
35) Conforme a Lei nº 8.009/90, a impenhorabilidade é 
oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, 
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se 
movido: 
 
I - Para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido 

como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 
II - Por obrigação decorrente de fiança concedida em 

contrato de locação. 
III - Para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas 

e contribuições devidas em função do imóvel familiar. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item II. 
d) Todos os itens. 
 

36) Em conformidade com a Consolidação das Leis do 
Trabalho, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O não comparecimento do reclamante à audiência 

importa o arquivamento da reclamação, e o não 
comparecimento do reclamado importa revelia, além 
de confissão quanto à matéria de fato. 

(---) Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 
vezes o salário mínimo vigente na data do 
ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao 
procedimento ordinário. 

(---) Terminada a instrução, poderão as partes aduzir 
razões finais, em prazo não excedente de 20 minutos 
para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente 
renovará a proposta de conciliação e, não se 
realizando esta, será proferida a decisão. 

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

37) Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o 
executado _____ dias para apresentar _______________, 
cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.   
 
a) 5 - embargos 
b) 10 - recurso de revista 
c) 5 - agravo 
d) 20 - recurso ordinário 
  

Direito Tributário 

  
38) O imposto de transmissão de competência municipal 
incide sobre a transmissão de: 
 
a) Quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, desde que 

por ato oneroso. 
b) Bens imóveis decorrentes de incorporação de pessoa 

jurídica quando a atividade preponderante da 
incorporadora for a locação de bens imóveis. 

c) Imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. 
d) Bens imóveis decorrentes de extinção de pessoa 

jurídica. 
 

39) Os impostos sobre a propriedade territorial: 
 
a) Somente podem ser instituídos pelos Municípios. 
b) Somente podem ser instituídos pelos Estados. 
c) Podem ser instituídos pelos Estados ou pela União, 

dependendo do caso. 
d) Podem ser instituídos pelos Municípios ou pela União, 

dependendo do caso. 
 

40) Com base no imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular de seu 

domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 
(---) O lançamento do imposto é feito de ofício. 
(---) A base de cálculo é o valor que o imóvel alcançaria se 

fosse posto à venda em condições normais, 
desconsiderados os encargos financeiros. 

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