
  

 

Concurso Público 
Código: 358 

 
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 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, 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. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da 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. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas.  
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 
 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 
entrega do material na mesa do fiscal. 

 
• 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 

 
Função dos ácidos nos refrigerantes 

 
Os refrigerantes são bebidas consumidas em todo 

o mundo e vários são os ingredientes utilizados para a sua 
produção (água, metais, açúcar, concentrados, 
antioxidantes etc.), destacando-se os ácidos, que 
desempenham papel primordial. 

Os ácidos são muito famosos em razão da 
capacidade corrosiva que alguns de seus representantes 
apresentam. ___ ácidos extremamente corrosivos, mas 
não são todos. 

Mas por que os ácidos são adicionados aos 
refrigerantes? Isso acontece principalmente pela ação 
acidulante, que está relacionada com o realce do sabor, a 
diminuição do pH e também a regulação do teor de 
açúcar. Os refrigerantes produzidos ___ partir de frutas 
apresentam ácidos naturais (cítrico e tartárico). 

Alguns ácidos, como o ascórbico e o 
isoascórbico, atuam como antioxidantes, isto é, evitam 
que o oxigênio atue nos componentes do refrigerante, 
transformando-os em substâncias indesejadas. Esses dois 
ácidos são também fonte de vitamina C. 

O ácido benzoico é utilizado para o combate a 
microrganismos, como fungos e bactérias, ou seja, ele 
atua como um conservante da bebida. 

A utilização do ácido fosfórico (H3PO4) é 
bastante questionada porque alguns estudos científicos 
afirmam que essa substância, quando ionizada, libera os 
íons fosfato (PO43-), que é um sequestrante de cálcio, 
isto é, o íon fosfato tem grande afinidade pelo cátion cálcio 
(presente nos ossos). Assim, o consumo de refrigerante 
com a presença dessa substância levaria a uma 
diminuição do teor de cálcio no organismo do indivíduo. 

Como vimos, a utilização de alguns ácidos nos 
refrigerantes é justificável, mas existem alguns riscos para 
a saúde das pessoas. Além da problemática relacionada 
com o cálcio, os ácidos presentes nos refrigerantes 
podem aumentar a inflamação estomacal em uma pessoa 
que já está com gastrite. Por isso, é importante, antes de 
fazer a ingestão dessa bebida, certificar-se sobre os riscos 
da sua ingestão e, principalmente, se existe algum 
problema de saúde preexistente. Se esse for o caso, é 
melhor consultar um médico para avaliar se a ingestão do 
refrigerante agravará ou não o problema. 
 

http://www.brasilescola.com/quimica/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) A - há 
b) Há - à 
c) Há - a 
d) À - a 
 

2) Em relação ao texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Os ácidos são muito famosos em razão da 

capacidade corrosiva que todos eles apresentam. 
(---) Quando ionizado, o ácido fosfórico aumenta o cálcio, 

tornando os ossos mais fortes. 
(---) Consultar um médico para avaliar a ingestão do 

refrigerante poderá agravar algum problema 
estomacal. 

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

3) De acordo com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Esquizofrênicos não podem ingerir refrigerantes porque 

é um problema de saúde preexistente. 
b) Os refrigerantes em geral causam inflamação 

estomacal. 
c) Os ácidos são adicionados aos refrigerantes por causa 

da sua ação acidulante, que está relacionada com o 
realce do sabor, a diminuição do pH e também a 
regulação do teor de açúcar. 

d) O ácido benzoico contém fungos e bactérias, atuando 
como um conservante da bebida. 

 

4) O conectivo sublinhado no fragmento “Ela resolveu ir ao 
cinema, embora estivesse cansada.” pode ser substituído, 
sem alterar o sentido, por: 
 
a) Portanto. 
b) Ainda que. 
c) Nem tanto. 
d) Entretanto. 
 

5) Sobre a colocação pronominal, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
________ secretária bilíngue com experiência no exterior. 

 
a) Se admite 
b) Admite-se 
c) Admite-se-lhe 
d) Admitir-no-emos 
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6) Sobre acentuação, analisar os itens abaixo: 
 
I - A palavra “alérgico” acentua-se pela mesma regra que 

a palavra “polêmico”. 
II - As palavras jovens e hifens não são acentuadas por 

serem paroxítonas terminadas em ns. 
III - Paroxítonas terminadas em “ons” podem ser 

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

7) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Cintoma. 
b) Acertiva. 
c) Acessório. 
d) Acessoramento. 
 

8) Sobre objeto direto, objeto indireto e complemento 
nominal, analisar os itens abaixo: 
 
I - Sempre se referem a verbos. 
II - São termos integrantes da oração. 
III - Todos são complementos de substantivos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

9) Em relação ao uso dos porquês, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Por que eu tenho que lhe dizer sempre a mesma coisa? 
II - Chegamos atrasados, mas não importa por quê. 
III - Joana ficou enjoada por que a comida de sua mãe é 

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

10) O verbo sublinhado em “Quando soubermos o 
resultado ficaremos tranquilos.” está conjugado no tempo 
e modo, respectivamente: 
 
a) Pretérito imperfeito do indicativo. 
b) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
c) Futuro do subjuntivo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
  
  

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) Faz parte do Pacote Office: 
 
a) Outlook. 
b) LibreOffice. 
c) OneDrive. 
d) Writer. 
 

12) No Excel 2007, qual a função do botão Consolidar, 
representado abaixo? 
 

 
 
a) Excluir as linhas duplicadas de uma planilha. 
b) Testar diversos valores para as fórmulas na planilha. 
c) Combinar valores de vários intervalos em um novo 

intervalo. 
d) Vincular um intervalo de células para que elas possam 

ser recolhidas ou expandidas. 
 

13) A ferramenta Controlar Alterações, disponível na guia 
Revisão do Word 2013, tem a funcionalidade de: 
 
a) Controlar todas as alterações feitas no documento. 
b) Verificar as alterações de ortografia no documento e 

corrigi-las automaticamente. 
c) Realizar a tradução de textos em Inglês para Português 

de forma integrada. 
d) Mostrar todas as marcações realizadas no documento. 
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14) Segundo o CERT.BR., ao efetuar transações 
bancárias e acessar sites de correio eletrônico, quanto 
aos principais cuidados e ao uso da Internet nestes 
ambientes, analisar os itens abaixo: 
 
I - Certificar-se da procedência do site e da utilização de 

conexões seguras ao realizar transações bancárias via 
web.  

II - Acessar sites de comércio eletrônico digitando o 
endereço pesquisado no navegador web e clicando em 
links existentes em uma página ou em uma mensagem. 

III - Utilizar um site de busca para encontrar o site de 
comércio eletrônico que o usuário costuma acessar e 
fazê-lo através dele. 

IV - Pesquisar na Internet referências sobre o site antes 
de efetuar uma compra. 

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

15) Considerando-se o Word 2013, a função que permite 
aumentar e diminuir recuo, movendo para longe ou perto 
da margem do documento um parágrafo, respectivamente, 
está disponível em qual grupo da guia Página Inicial? 
 
a) Área de Transferência. 
b) Fonte. 
c) Estilo. 
d) Parágrafo. 
  

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) José tem 17 anos de idade, é brasileiro e está no 
segundo ano do Ensino Médio. Com base nessas 
informações, em relação ao alistamento eleitoral e ao 
voto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos, pois 

José ainda não terminou o Ensino Médio.  
(---) No Brasil o alistamento eleitoral e o voto são 

facultativos para os maiores de 16 anos e menores de 
18 anos. 

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

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  

Direito Constitucional 

  
17) De acordo com a Constituição Federal, é reconhecida 
a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados, EXCETO: 
 
a) O sigilo das votações. 
b) A dignidade da pessoa humana. 
c) A soberania dos veredictos. 
d) A competência para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida. 
 

18) Conforme a Constituição Federal, compete aos 
Municípios: 
 
I - Suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber. 
II - Prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população.  

III - Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos.  

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

19) Segundo a Constituição Federal, sobre a organização 
dos Poderes, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) O Poder Legislativo é exercido pelo Senado Federal, 

que se compõe da Assembleia Legislativa e do 
Congresso Nacional. 

(---) A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
majoritário, em cada Estado.  

(---) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois 
Senadores, com mandato de oito anos. 

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



 
 

 

www.objetivas.com.br  4 

 

20) Conforme a Lei Orgânica do Município, a respeito da 
fiscalização contábil financeira e orçamentária, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O controle externo da Câmara Municipal será 

exercido com auxílio do Tribunal de Justiça do Estado, 
não podendo ser negada qualquer informação, a 
pretexto de sigilo, a esse órgão estadual. 

(---) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente 
sobre as contas que o Prefeito deve mensalmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
metade dos membros da Câmara Municipal. 

(---) As contas relativas à aplicação dos recursos 
transferidos pela União e Estado serão prestadas na 
forma da legislação federal e estadual em vigor, 
podendo o Município suplementar essas contas, sem 
prejuízo de sua inclusão na prestação anual de 
contas. 

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

Direito Administrativo 

  
21) Consoante lição de ALEXANDRINO e PAULO, sobre 
as fontes do direito administrativo, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O direito administrativo tem a sua formação norteada 

por apenas uma fonte: a lei. 
b) A lei é a fonte primordial do direito administrativo 

brasileiro, em razão da rigidez que nosso ordenamento 
empresta ao princípio nesse ramo jurídico. 

c) A doutrina, entendida como conjunto de teses, 
construções teóricas e formulações descritivas acerca 
do direito positivo, produzidas pelos estudiosos do 
direito, constitui fonte primária do direito administrativo. 

d) Os costumes sociais e os costumes administrativos não 
são considerados fontes do direito administrativo. 

 

22) De acordo com ALEXANDRINO e PAULO, em relação 
aos Poderes administrativos, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Poder Vinculado é o conferido à Administração para a 

prática de atos discricionários, ou seja, é aquele em 
que o agente administrativo dispõe de uma razoável 
liberdade de atuação. 

(---) Poder Discricionário é aquele de que dispõe a 
Administração para a prática de atos administrativos 
em que é mínima ou inexistente a sua liberdade de 
atuação. 

(---) Poder Hierárquico caracteriza-se pela existência de 
níveis de subordinação entre órgãos e agentes 
públicos, sempre no âmbito de uma mesma pessoa 
jurídica.  

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

23) Conforme a Lei nº 8.666/93, para a habilitação nas 
licitações, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa à: 
 
I - Habilitação jurídica. 
II - Qualificação técnica. 
III - Qualificação econômico-financeira. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente o item III. 
c) Somente o item II. 
d) Todos os itens. 
 

24) Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Municipais, são requisitos básicos para ingresso no 
serviço público municipal, EXCETO: 
 
a) Ser somente brasileiro nato. 
b) Ter idade mínima de 18 anos. 
c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
d) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada 

mediante exame médico.  
 

25) De acordo com o Regime Jurídico Único dos 
Servidores Municipais, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
__________ é a investidura do servidor efetivo em cargo 
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em inspeção médica.  
 
a) Reversão 
b) Reintegração 
c) Readaptação 
d) Recondução 
  

Direito Civil 

  
26) Conforme o Código Civil, em relação aos bens, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) São fungíveis os bens móveis cujo uso importa 

destruição imediata da própria substância, sendo 
também considerados tais os destinados à alienação.  

(---) Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem 
alteração na sua substância, diminuição considerável 
de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. 

(---) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se 
indivisíveis por determinação da lei ou por vontade 
das partes.  

 
a) E - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) C - C - E. 
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27) Segundo o Código Civil, a validade do negócio jurídico 
requer: 
 
I - Agente capaz. 
II - Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. 
III - Forma prescrita ou não defesa em lei. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente o item I. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  

Direito Processual Civil 

  
28) De acordo com o Código de Processo Civil, a respeito 
dos atos processuais, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 8 

às 20 horas. 
b) Serão concluídos depois das 20 horas os atos iniciados 

antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou 
causar grave dano.  

c) A citação e a penhora poderão, em casos excepcionais, 
e mediante autorização expressa do oficial de justiça, 
realizar-se em domingos e feriados, ou nos dias úteis. 

d) Durante as férias e nos feriados não se praticarão atos 
processuais. 

 

29) Em conformidade com o Código de Processo Civil, 
sobre os embargos infringentes, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Cabem embargos infringentes quando o acórdão 

unânime houver reformado, em grau de apelação, a 
sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação 
rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos 
serão restritos à matéria objeto da divergência. 

b) Interpostos os embargos, abrir-se-á vista ao recorrido 
para agravo retido; após, o relator do acórdão 
embargado apreciará a admissibilidade do recurso.  

c) Da decisão que não admitir os embargos, caberá 
agravo, em cinco dias, para o órgão competente para o 
julgamento do recurso. 

d) Da decisão que não admitir os embargos, caberá 
agravo, em 10 dias, para o órgão competente para o 
julgamento do recurso. 

  

Direito do Trabalho 

  
30) Consoante lição de MARTINS, são requisitos do 
contrato de trabalho, EXCETO: 
 
a) Impessoalidade. 
b) Continuidade. 
c) Subordinação. 
d) Alteridade. 
 

31) De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Aprendiz é a pessoa que estiver entre ___ e ___ anos de 
idade. 
 
a) 12 - 18 
b) 12 - 16 
c) 12 - 14 
d) 14 - 24 
  

Direito Processual do Trabalho 

  
32) Conforme 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: 
 
(---) Cabe agravo de instrumento, no prazo de oito dias, 

dos despachos que denegarem a interposição de 
recursos. 

(---) O agravo de petição só será recebido quando o 
agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os 
valores impugnados, permitida a execução imediata 
da parte remanescente até o final, nos próprios autos 
ou por carta de sentença. 

(---) O agravo de instrumento interposto contra o 
despacho que não receber agravo de petição não 
suspende a execução da sentença. 

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

33) Segundo a Constituição Federal, acerca da 
composição dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no 
mínimo, _____ juízes, recrutados, quando possível, na 
respectiva região, e nomeados pelo Presidente do(a) 
_____________ dentre brasileiros com mais de ______ e 
menos de _____ anos. 
 
a) 7 - TST - 35 - 65 
b) 27 - Senado - 30 - 60 
c) 7 - República - 30 - 65 
d) 27 - República - 35 - 60 
  

Direito Penal 

  
34) De acordo com o Código Penal, deixar o funcionário, 
por indulgência, de responsabilizar subordinado que 
cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe 
falte competência, não levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente, trata-se de um crime de: 
 
a) Exercício funcional ilegalmente antecipado ou 

prolongado. 
b) Corrupção passiva. 
c) Prevaricação. 
d) Condescendência criminosa. 
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35) Em conformidade com o Código Penal, em relação à 
ação penal, analisar os itens abaixo: 
 
I - A ação de iniciativa privada é promovida mediante 

queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para 
representá-lo. 

II - A ação de iniciativa privada não pode intentar-se nos 
crimes de ação pública.  

III - No caso de morte do ofendido ou de ter sido 
declarado ausente por decisão judicial, o direito de 
oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao 
Ministério Público.  

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

Direito Processual Penal 

  
36) Conforme o Código de Processo Penal, sobre o 
inquérito policial, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o 

indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente, contado o prazo, nessa hipótese, a 
partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou 
no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 

b) A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de 
inquérito. 

c) Nos crimes em que não couber ação pública, os autos 
do inquérito serão remetidos ao Ministério Público.  

d) O inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias, se o 
indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente, contado o prazo, nessa hipótese, a 
partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou 
no prazo de 10 dias, quando estiver solto, mediante 
fiança ou sem ela. 

 

37) Segundo o Código de Processo Penal, caberá recurso 
no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença:  
 
I - Que não receber a denúncia ou a queixa. 
II - Que concluir pela incompetência do juízo. 
III - Que julgar procedentes as exceções, salvo a de 

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

Direito Tributário 

  
38) De acordo com o Código Tributário Nacional, em 
relação ao 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: 
 
(---) O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 

propriedade predial e territorial urbana tem como fato 
gerador somente a posse de bem imóvel por natureza 
ou por acessão física, como definido na lei civil, 
localizado na zona rural do Município. 

 (---) A lei municipal pode considerar urbanas as áreas 
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de 
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, 
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, 
mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 
termos do parágrafo anterior. 

(---) Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o 
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a 
qualquer título.  

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

39) Conforme o Código Tributário Nacional, o imposto, de 
competência da União, sobre produtos industrializados 
tem como fato gerador: 
 
I - O seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência 

estrangeira. 
II - A sua entrada nos estabelecimentos industriais. 
III - A sua arrematação, quando apreendido ou 

abandonado e levado a leilão.  
 
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. 
 

40) Segundo o Código Tributário Municipal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A taxa de expediente é devida por quem se utilizar de 
serviço do Município que resulte na expedição de 
documentos ou prática de atos de sua competência 
(1ª parte). A expedição de documentos na taxa de 
expediente será sempre resultante de pedido escrito ou 
verbal (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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