
ESTADO DE GOLiS

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

XII CONCURSO PiJBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO DE GOIA.s

Domingo, 24 de janeiro de 2010.

CARGO

Procurador do Estado de Goias

PROVA OBJETIVA

So abra este caderno quando o fiscal autorizar.

Leia atentamente as instruceies abaixo.

Este caderno de provas é composto de 100 questOes com cinco alternativas. Confira-o todo e, caso

apresente falha de impressào ou esteja incompleto, solicite sua substituicao.

Leia cuidadosamente cada questäo da prova, antes de responde-la.

Preencha, no cartäo de respostas, corn caneta esferografica preta, o alveolo correspondente

alternativa escoihida para cada questdo.

Sua resposta näo sera considerada se:

- houver marcacdo de dual ou mais altemativas;

- o alveolo correspondente a sua resposta nao estiver completamente preenchido;

- forem ultrapassados os limites do alveolo a ser preenchido.

Durante as provas, o candidato não devera levantar-se sem autorizacäo previa ou comunicar-se com

outros candidatos.

Mb sera permitida, nesta prova, qualquer modalidade de consulta.

0 cartdo de respostas e o Imico instrumento de afericâo da nota e é insubstituivel; portanto, nä° o

amasse, dobre ou rasure.

0 caderno de provas poderi ser levado pelo candidato somente 3 (trés) horas ap6s o inicio da prova.

A folha intermediiria de respostas, localizada no final do caderno de provas, pode ser levada pelo

candidato a qualquer momento.

OBSERVACOES: - Os fiscais nâo estâo autorizados a fornecer informacOes acerca da prova.

- Se desejar, o candidato poderi utilizar a folha intermediaria de respostas, no final do

caderno de provas, para registrar as altemativas escolhidas.
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Questa° 1

Integra a sUmula do Supremo Tribunal Federal o seguinte enunciado:

"E inconstitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetracao de mandado de seguranca."
"Controversia sobre materia de direito impede a concessao de mandado de seguranca."
"Nao compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de seguranca contra

atos de outros tribunais."
"Integrante de lista de candidatos a determinada vaga da composicao de tribunal 6 parte ilegitima para

impugnar a validade da nomeacao de concorrente."
e) "A entidade de classe nao tern legitimacao para o mandado de seguranca, quando a pretensao veiculada
diz respeito a apenas parte da respectiva categoria."

Questio 2

Expressa uma das caracteristicas do neoconstitucionalismo

a limitacao da argumentacao juridica ao raciocinio de subsuncao norma-fato.
o expurgo de contribuiceies metajuridicas, como as advindas da etica e da moral, do processo

interpretativo.
o prestigio da lei em detrimento da Constituicao.
o declinio da importancia do Poder Judiciario, quando comparado corn as funciies assumidas pelos demais

poderes.
e) o reconhecimento da forca normativa dos principios constitucionais.

Questao 3

A luz dos criterios comumente utilizados para classificacao das constituicOes, a Constituicao de 1988 6
considerada

dirigente, por tracar planos de acao visando dirigir o processo de evolucao politica.
rigida, porque prevé a exist8ncia de clausulas petreas.
histOrica, porque marca, corn a redemocratizacao, nova etapa no processo politico do pais.
uma constituicao garantia, por ser o elemento fiador da estabilidade institucional do pais.

e) dogmatica, por consagrar certos temas e imuniza-los contra alteracOes.

Questio 4

Acerca da configuracao do poder constituinte derivado, nosso sistema constitucional

nao consagra limitacoes circunstanciais ao poder de emenda.
reconhece limites ao conteado das propostas de emenda constitucional, vedando, por exemplo, quaisquer

emendas que alterem os direitos e garantias individuais.
circunscreve a Orgaos federais a prerrogativa de deflagracao do processo de alteracao do texto

constitucional.
limita a participacao do Executivo a faculdade de instauracao do procedimento de emenda a Constituicao,

uma vez que tal especie normativa prescinde de sancao, nao se expete a veto e e promulgada pelas Mesas da
Camara dos Deputados e do Senado Federal.
e) impede que a mat6ria constante de proposta de emenda rejeitada ou tida por prejudicada seja objeto de
nova proposta na mesma legislatura.
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Questao 5

Sobre o alcance do conceito de norma constitucional na ordem juridica brasileira, e CORRETA a seguinte
proposicdo:

Normas constantes do Ato das Disposiciies Constitucionais TransitOrias nao se revestem de idéntica
hierarquia das constantes do corpo permanente.

0 preambulo da Constituicdo tem natureza juridica de norma de reproducdo obrigat6ria na Constituicao
do Estado-membro.

0 Supremo Tribunal Federal admite a existencia e a normatividade de principios implicitos, decorrentes
do texto constitucional.

0 Supremo Tribunal Federal ja assentou a inteira pertinéncia, a luz da ordem constitucional brasileira, da
tese que sustenta a hierarquia entre normas constitucionais originarias, entendimento que autoriza o use de
tunas como pardmetro de afericdo da constitucionalidade de outras.
e) 0 bloco de constitucionalidade brasileiro, na visdo do Supremo Tribunal Federal, passou a ser integrado,
apOs a Reforma do Judiciario (Emenda Constitucional n.° 45/04), pelos tratados internacionais de direitos
humanos.

Questao 6

Sobre os aspedos processuais da acdo direta de inconstitucionalidade, e CORRETA a seguinte afirmacdo:

Afere-se a legitimidade ativa no momento do ajuizamento da ark.
Quando ajuizada pelo Governador do Estado, basta que a peticdo inicial esteja firmada pelo Procurador-

Geral do Estado, a quem cabe a representacäo estadual em juizo.
Submete-se integralmente ao principio da colegialidade, nao havendo espaco para decisbes monocraticas,

ressalvada a concessäo de medida cautelar no period° de recesso.
E requisito da peticão inicial a indicacdo do fundamento juridico do pedido de declaracao de

inconstitucionalidade, que vincula o tribunal quando do julgamento, em respeito ao principio da adstricao.
e) Não se exige juntada de cOpias do ato normativo impugnado, uma vez que se considera not6ria sua
vigéncia.

Questao 7

Sobre o controle difuso, e CORRETO afirmar que

somente pela maioria relativa de seus membros poderdo os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do poder pAblico.

contra a decisdo do plenario, ou Orgäo especial, em sede de incidente de inconstitucionalidade nos
tribunais, apenas se admitem embargos de declaracao.

a decisdo do Orgäo fracionario nao fica vinculada ao decidido pelo pleno ou Orgão especial no incidente de
inconstitucionalidade, podendo ser afastada por decisdo de dois tercos dos membros da turma ou secdo.

prescinde-se da oitiva do Ministerio Palk° no incidente de inconstitucionalidade.
e) nao ofende a clausula de reserva de plenario o acOrdâo que apenas afasta a incidencia da lei, no todo ou
em parte, sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade.

Questao 8

A modulacAo dos efeitos da declaracão de inconstitucionalidade

exige, para sua aplicacào, o voto favorivel de pelo menos a maioria absoluta dos membros do tribunal.
e tecnica de decisào de extracAo eminentemente jurisprudencial, despida de sede legislativa no sistema

brasileiro.
mitiga os rigores dos efeitos prospectivos tradicionalmente atribuidos a declaracäo de

inconstitucionalidade no Brasil.
a tecnica de aplicacAo possivel tanto no controle difuso quanto no concentrado.

e) tem como finico requisito de sua aplicacao, a presenca de razOes ligadas a seguranca juridica.
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Questao 9

Sobre a Procuradoria-Geral do Estado de Goias, e CORRETO afirmar:

Compete ao Conselho de Procuradores aprovar sfunula visando a uniformizareao da jurisprudencia
administrativa do Estado, mediante proposieao de qualquer membro da carreira, apOs pronunciamento da
Assessoria do Gabinete.

Lei ordiniria pode versar sobre a organizacao e funcionamento do Orgdo.
Incumbe ao Orgao a consultoria e o assessoramento tecnico-juridico do Poder Legislativo.
0 cargo de Procurador-Geral do Estado ndo a privativo de membro da carreira.

e) A Constituieao Estadual confere ao membro da carreira garantia de inamovibilidade, ressalvada a remocao
compulsOria para igual nivel, em outra area de atuaeao, somente com fundamento em conveniéncia do
servieo

Questao 10

Consideradas as atribuiedes interims da Procuradoria-Geral do Estado de Goias, compete

ao Conselho de Procuradores eleger urn de seus membros para exercer o cargo de Procurador-Geral do
Estado, em caso de vacancia.

ao Subprocurador-Geral de Assuntos Administrativos coordenar o estagio probatOrio dos integrantes da
carreira de Procurador do Estado, bem como dos servidores do quadro da Procuradoria-Geral do Estado.

ao Subprocurador-Geral do Contencioso desistir, transigir, firmar compromisso e confessar, nas acOes de
interesse do Estado.

ao Procurador-Geral do Estado, em caso de afastamento temporario do Procurador-Chefe, designar como
substituto membro da carreira.
e) ao Procurador-Corregedor Geral promover a integracao permanente das funciies e atividades da
Procuradoria-Geral do Estado.

Questao 11

Sobre institutos previstos na Lei Organica da Procuradoria-Geral do Estado de Goias, é CORRETO afirmar:

A celebraeao de contratos, convènios e ajustes de qualquer natureza, pelos organs da adminis	 acao direta do
Poder Executivo, depende de previa autorizacao do Govemador do Estado, alem de audiéncia da Procuradoria-Geral
do Estado.

As sUmulas administrativas do Orgao tern efeito vinculante, a partir de sua publicacao no Dicirio Oficial do Estado.
A extend° de deciseies judiciais, transitadas em julgado, a quem nAo houver sido parte nos processos das

respectivas awes depended de previa audiencia da Procuradoria-Geral do Estado e expressa autorizacao do
Govemador do Estado.

A disposieao ou a cessao de Procurador do Estado para prestar servieo fora do ambito da Procuradoria-Geral do
Estado somente serao permitidas na hipOtese de exercicio de cargo em comissao de direcAo ou assessoramento
superior no ambito da Governadoria do Estado.
e) 0 Procurador do Estado tern direito a uma ajwin de custo, no valor do respectivo subsidio mensal, em caso de
requerer lotacao que importe mudanca de domicilio.

Questao 12

Sobre as sUmulas vinculantes, é CORRETA a seguinte assertiva:

0 enunciado da sumula tera por objeto a validade, a interpretacAo e a eficacia de normas determinadas,
acerca das quais haja, entre Orgaos judiciarios ou entre estes e a administracao pUblica, controversia atual que
acarrete grave inseguranea juridica e relevante multiplicaeao de processos sobre idéntica questa°.

A edicAo, a revisao e o cancelamento de enunciado de sUmula com efeito vinculante depended° de
decisao tomada por maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessao plenaria.

Os legitimados a propor a edicao, a revisao ou o cancelamento de enunciado de sómula vinculante sao os
mesmos aptos a propor nab direta de inconstitucionalidade.

NA° cabe modulacao dos efeitos da sUmula vinculante.
e) A proposta de cancelamento de enunciado de sUmula vinculante implica a suspensào dos processos em
que se discuta a mesma questa°.
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Questao 13	 •

Sobre o regime constitucional do meio ambiente, e CORRETA a seguinte proposicAo:

0 Municipio ndo pode legislar em materia ambiental.
A Constituicdo da RepAblica declara expressamente como patrimOnio nacional a Floresta AmazOnica

brasileira, a Mata Atlfintica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, o Cerrado e a Zona Costeira.
Os principios da prevencao, da precaucdo e do poluidor-pagador encontram expressa previsdo na

Constituicão da RepUblica.
Proteger o meio ambiente e combater a poluicâo em qualquer de suas formas a atribuicdo confiada pela

Constituicão apenas a Uniäo e aos Estados.
e) Sâo indisponiveis as terras devolutas necessirias a protecäo dos ecossistemas naturais.

Questao 14

Segundo a Constituicdo do Estado de Goids,

ndo existe a obrigacdo, por parte do Poder Executivo, de envio ao Tribunal de Contas do Estado, no mes
seguinte a cada trimestre, do nitmero total de servidores e empregados pUblicos nomeados e contratados, no
trimestre e ate ele.

e obrigatOria a quitacào da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo da administracäo direta,
autirquica e fundacional do Estado ate o ultimo dia do més trabalhado.

o Govemador do Estado ndo pode delegar a SecretUri° de Estado a normatizacäo da organizacdo e
funcionamento dos Orgdos da administracdo estadual.

cabe a Assembleia Legislativa, por decreto legislativo, dispor sobre aquisicao de bem por doacdo onerosa
ao patrimOnio estadual.
e) os Secretdrios de Estado obrigam-se a fazer declaracdo pUblica de seus bens, no ato da posse e no termino
do exercicio do cargo.

Questao 15

Sobre o instituto do precatOrio, e CORRETO afirmar:

0 Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a
liquidacdo regular de precatOrios pode responder por esse fato perante o Conselho Nacional de Justica.

A Constituicäo de RepUblica veda, em termos peremptOrios, o fracionamento de precatOrios.
0 valor submetido a requisicão de pequeno valor deve ser fixado por lei anual, de iniciativa do Congresso

Nacional, vAlida para todos os entes federados.
A cessao de crêdito consubstanciado em precatOrio condiciona-sea concordincia da Fazenda PUblica

devedora, a ser manifestada em ate quinze dias apOs intimada.
e) Em qualquer caso, incidem juros de mora sobre precatOrios, durante todo o periodo que medeia sua
expedicdo e pagamento.

Questao 16

A propOsito do processo legislativo, e CORRETO afirmar que

o Senado e a casa na qual se inicia, de ordinario, a tramitacão.
a Constituicào da RepUblica prevé apenas um rito para a apreciacäo de projetos de lei.
o veto e sempre expresso e fundamentado.
a materia estritamente regrada pela ConstituicAo, ndo admitindo previsk em atos de menor hierarquia.

e) a fase introdut6ria corresponde a iniciativa legislativa, consistente na prerrogativa, reconhecida somente a
determinados Orgäos estatais, de propor direito novo.
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Questio 17

De acordo corn as regras positivadas no art. 46, VIII, alinea "e", da Constituicão Estadual, com a redacdo
dada pela Emenda Constitucional n. 29, de 31 de agosto de 2001, esti CORRETA a seguinte proposicdo:

Os Procuradores do Estado somente sera° julgados originariamente no Tribunal de Justica do Estado de
Goias nas acOes fundadas em atos de improbidade administrativa.

0 Tribunal de Justica do Estado de Goias processard e julgard originariamente os Procuradores do Estado,
ressalvada a competéncia do Tribunal do Kiri e da Justica Eleitoral.

Somente o Procurador-Geral do Estado sera processado e julgado pelo Tribunal de Justica do Estado de
Goias, excluindo-se as awes de competéncia do Tribunal do Kiri e da Justica Eleitoral.

Os Procuradores do Estado sell° julgados originariamente no Tribunal de Justica do Estado de Goias por
crimes funcionais e de responsabilidade.
e) Os Procuradores do Estado nao mais dispOem da prerrogativa de serem processados e julgados
originariamente pelo Tribunal de Justica do Estado de Goias.

Questio 18

A prop6sito da participacâo de advogado em processos administrativos disciplinares, o Supremo Tribunal
Federal (STF)

nä° se pronunciou sobre o merito, por considerar a questa° de natureza infraconstitucional.
editou samula nao vinculante pacificando o entendimento de que a falta de defesa tecnica por advogado

no processo administrativo disciplinar nao ofende a constituicào.
editou sfunula nao vinculante afirmando nao ser obrigatOria a presenca de advogado em todas as fases do

processo administrativo disciplinar.
editou sUmula vinculante pacificando o entendimento de que a falta de defesa tecnica por advogado no

processo administrativo disciplinar nao ofende a constituicdo.
e) editou siunula considerando invalid° o processo administrativo disciplinar no qual o servidor nä° foi
representado por advogado e o STJ publicou sUmula afirmando que a ausencia de advogado nesses processos
nao gera nulidade.

Questio 19

Acerca da remuneracäo do servidor pbblico, d CORRETA a seguinte afirmacao:

Ha previsâo constitucional para a fixacdo de urn teto remuneratOrio local; contudo, tera de ser instituido
por meio de lei complementar estadual e tera como limite o subsidio do Presidente do Tribunal de Justica do
Estado.

Cada ente federativo, observando a iniciativa parlamentar e de acordo com as suas finaricas, fixara a
remuneracao de todos os seus servidores.

A Constituicäo Federal confere aos Estados e ao Distrito Federal a possibilidade de fixacdo de teto
remuneratOrio local, o qual tera por base o subsidio do Govemador do Estado.

Quanto ao valor da remuneracão, ha urn limite denominado teto remuneratOrio e foi fixado um teto geral
para todos os Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, o qual tern por base o
subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
e) A Emenda Constitucional n. 47/2005 conferiu a todos os entes federativos a possibilidade de fixacao de
um teto remuneratOrio local, o qual deverd ser instituido por lei ordinaria de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo.
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Questao 20

No tocante aos convénios e consOrcios administrativos, e CORRETO afirmar que

a celebracao de urn convénio pelo Executivo depende de autorizacao legislativa e sua formalizacao a feita
por meio de termo de cooperacao.

como especies de contratos administrativos, os convenios e consOrcios submetem-sea licitacao sempre na
modalidade de concorréncia.

para a formalizacao de um consOrcio pUblico, ha a necessidade de constituicao de urna pessoa juridica.
nao existe legislacao especifica sobre os consOrcios pUblicos; todavia, alguns dispositivos da Lei n.

8.666/1993 the sac' aplicAveis.
e) ambos sao contratos administrativos e por isso mesmo se submetem a licitacao.

Questao 21

Corn pertinéncia ao processo administrativo disciplinar, nos termos da Lei Estadual n. 10.460/1988, e
CORRETA a seguinte proposicao:

A nab disciplinar em relacao as infraciies puniveis com demissao prescreve em trés anos, tendo como
marco inicial da contagem do referido prazo o momento do conhecimento da infracao pela autoridade a qual
se subordina o servidor.

A nä° disciplinar em relacao as infraciies puniveis corn demissao e cassacao de aposentadoria prescreve
em seis anos, tendo como marco inicial da contagem do referido prazo o momento do conhecimento da
infracao pela autoridade a qual se subordina o servidor.

A contagem do prazo prescricional da acao disciplinar interrompe-se a partir do momento em que a
administracao pUblica toma conhecimento da infra*.

Como medida cautelar e para cessar a influencia de servidor que responde a processo administrativo
disciplinar, ele podera ser afastado do exercicio de suas funcOes, por periodo nao superior a 180 dias.
e) Nao existe previsao na referida Lei sobre medida cautelar de afastamento de servidor que responde a
processo administrativo disciplinar; contudo, a autoridade processante podera determinA-la com fundamento
no denominado poder disciplinar.

Questao 22

Quanto ao processo administrativo regulado pela Lei Estadual n. 13.800/2001, estA CORRETO asseverar que

nao existe previsao na mencionada Lei acerca do prazo em que a administracao deve decidir, todavia, a
administracao deve faze-lo corn brevidade a vista do principio da duracao razoavel do processo previsto na
Constituicao Federal.

a administracao pUblica tem o prazo de ate 30 dias para decidir, exceto quando ocorrer prorrogacao por
igual periodo expressamente motivada.

a administracao pUblica tern o prazo de ate 30 dias para decidir e nao existe previsao sobre a possibilidade
de prorrogacao, em razao do principio da celeridade processual nela previsto.

a administracao pUblica submete-se a varios principios, entre eles destacam-se o do interesse publico, da
moralidade, da seguranca juridica e da celeridade processual.
e) nao ha previsao sobre o prazo para a administracao pUblica anular os seus atos administrativos. Por isso,
aplica-se o prazo de cinco anos, previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Espaco de rascunho
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Questio 23

A propOsito dos cargos páblicos, esti CORRETA a seguinte afirmac-do:

Nosso sistema constitucional so admite a criacdo, a transformacào e a extinc -do de cargos pUblicos na
administracao direta e autirquica mediante a edicäo de lei, a qual pode ser, tambem, de iniciativa
parlamentar.

0 chefe do Poder Executivo ndo pode dispor, por meio de decreto, sobre a organizacdo e o funcionamento
da administracao

A clink, a transformacäo e a extincao de cargos pUblicos na administracâo direta e autarquica so podem
ocorrer mediante a edic -do de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

0 instrumento legislativo por meio do qual se criam, transformam e extinguem cargos pUblicos nfto é
tratado na Constituick Federal, porque se trata de materia afeta a autonomia de cada ente federativo.
e) A Constituicdo Federal admite a extinc -do de funceies ou cargos pUblicos por meio de decreto, desde que
estejam vagos.

QuestAo 24

Sobre a demissao e a exoneracdo de servidor pUblico, e CORRETO sustentar que

a Constituicao Federal prevé a possibilidade de demissâo de servidor pUblico, a ser disciplinada por lei
complementar, em razdo de insuficiência de desempenho atestada em avaliacâo fimcional, contudo essa lei
complementar ainda ndo foi editada.

a exoneracdo tem carater punitivo, por isso é sempre ex officio e ocorre, por exemplo, quando o servidor,
tendo tornado posse, ndo entra em exercicio no prazo legal, caracterizando, assim, abandono de cargo.

a Constituicdo Federal nä° prevé a possibilidade de demiss -do de servidor pUblico, em razdo de
insuficiencia de desempenho verificada em avaliacdo funcional.

a exoneracdo ndo tern natureza punitiva e a administracdo pUblica ndo pode valer-se dela para exonerar
servidores estaveis para adequar as despesas de pessoal aos limites fixados na Lei Complementar n°. 101/00.
e) a exoneracdo tern cariter punitivo e uma de suas hipOteses ocorre quando o ocupante de cargo efetivo dd.°
satisfaz as condicaes do estigio probatOrio.

Questa() 25

De acordo corn a Constituicao Federal de 1988 e no que concern aos militares, esti CORRETA a seguinte
prop° sick):

0 militar em atividade que tomar posse no cargo de Procurador do Estado sera transferido para a reserve,
nos termos da lei.

Compete a Uni -do legislar sobre a transferéncia do militar do Estado para a reserve remunerada.
Lei complementar estadual deverd tratar dos direitos, deveres e remuneracäo dos militares do Estado.
E possivel ao aposentado em cargo efetivo de miter tecnico, depois da data de 16 de dezembro de 1988,

ocasiao em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 20/1998, ingressar na carreira militar do Estado
e acumular seus vencimentos corn os proventos decorrentes da inatividade.
e) Os membros das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, instituicaes organizadas corn
base na hierarquia e na disciplina, sac) militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Questa° 26

Acerca do ato administrativo, é CORRETA a seguinte proposicdo:

0 exercicio do poder de autotutela da administracao pUblica deve sempre ser realizado ex officio, ainda
que do ato administrativo decorram efeitos patrimoniais para os destinatirios.

A revogacao é o instrumento de que se vale a administracao para extinguir um ato administrativo valido e
pode ser efetivada pela pr6pria administracao pablica, bem como pelo Poder Judiciirio, quando provocado.

Existem determinados atos juridicos que nAo rendem ensejo a revogacào, entre eles os atos que exauriram
seus efeitos, os atos vinculados e os denominados meros atos administrativos.

A doutrina atribui aos atos administrativos determinados atributos ou caracteristicas, destacando-se, entre
des, a autoexecutoriedade, a presuncAo de legitimidade, a coercibilidade e a proporcionalidade ou
razoabilidade.
e) Todos os atos administrativos sao dotados do atributo ou da caracteristica da autoexecutoriedade.
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Questa° 27

A parceria pilblico-privada

e uma forma de convénio, que pode ser celebrado entre os entes federativos para prestacao de servicos
pUblicos.

depende sempre de licitacdo, que pode ser nas modalidades de pregdo eletrOnico, tomada de precos e
concorréncia a escolha do ordenador de despesas.

independe de licitacdo e de autorizacao legislativa, uma vez que se trata de convenio.
tem natureza contratual, pode efetivar-se na modalidade patrocinada ou administrativa e antes da

celebracdo do contrato devera ser constituida sociedade de propOsito especifico.
e) dispensa, em seus contratos, clausula a respeito da sustentabilidade fmanceira e vantagens
socioeconennicas do projeto, de acordo corn previsdo expressa contida na Lei n. 11.079/2004.

Questa() 28

Esti em consonancia com os termos do artigo 37, § 6°, da Constituicdo Federal de 1988, a seguinte
proposicào:

Em conformidade com a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, as pessoas juridicas de direito
paha) e as de direito privado responderdo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo ou culpa.

As empresas publicas, sociedades de economia mista e fundacOes palicas corn personalidade de direito
privado, quando se dedicam a prestacâo de servicos pAblicos, tambem respondem pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, afastando a responsabilidade do Estado.

A responsabilidade das fundacOes de direito privado que se dedicam a assistencia social, educacäo,
atendimento a comunidade, ndo a regida pelas regras do direito civil, ao contrArio do servidor publico que,
no correr de sua vida privada, causar prejuizos a terceiro.

No que tange a aplicacäo da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, presentes os devidos
pressupostos, tem ele o dever de indenizar o lesado pelos danos que the foram causados, sem que se faca
necessaria a investigacao sobre se a conduta administrativa foi, ou nâo, conduzida pelo elemento culpa.
e) Säo causas que afastam a responsabilidade do Estado: a inexistencia do fato administrativo, a culpa
exclusiva da vitima e a certeza de que o dano resultou efetivamente do fato administrativo.

Questao 29

A respeito do tema licitacäo e contratack, esti. CORRETA a seguinte proposicdo:

A Constituicdo Federal confere a Uni5o a iniciativa para legislar sobre a materia, cabendo aos Estados e
Municipios observar o que diz a legislacdo federal.

A Lei n. 8.666/1993 autoriza a realizacão de licitac5o de obras e servicos desde que haja a correspondente
previsâo de recursos orcamentarios e o respectivo projeto bAsico, a n5o ser quando a situacdo se caracterize
como de emergéncia.

0 direito de participacäo do cidaddo vem sendo inserido em nosso ordenamento juridico e, nesse contexto,
a Lei n. 8.666/1993 prevé a possibilidade de que pessoa fisica possa representar aos Tribunais de Contas a
respeito de irregularidade no tocante ao controle das despesas decorrentes dos contratos.

0 Tribunal de Contas dispeie de competéncia para fiscalizar as despesas decorrentes dos contratos regidos
pela Lei n. 8.666/1993 e, ao constatar alguma irregularidade, deve encaminhar a documentacão ao Orgào de
controle intern°.
e) A Lei n. 8.666/1993 preve como hipOtese de dispensa de licitacäo a contratacäo de profissional de
qualquer setor artistico, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opiniâo
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Questio 30

Sobre acumulack de cargos palicos, esta CORRETA a seguinte proposicâo:

A Constituick Federal preve algumas hipOteses nas quais autoriza a acumulacão remunerada de cargos
pUblicos, empregos e funcOes, tendo o Supremo Tribunal Federal firmado entendimento de que a acumulack
indevida, desde que o servidor nao esteja percebendo a remuneracäo de urn dos cargos, toma-se legal.

Nd'o havendo compatibilidade de horarios entre cargos passiveis de acumulacão e o servidor percebendo a
remunerack correspondente ao exercicio dos dois cargos, nao deve restituir ao erario as importkcias
percebidas, uma vez que a remunerack decorre do esforco despendido no trabalho realizado, em vista do
principio da boa-fe e do locupletamento indevido.

Sendo um cargo de professor e outro tecnico ou cientifico, a jurisprudencia firmou o entendimento de que o
cargo tecnico deve conter a indicacão da respectiva designack em sua nomenclatura, ou seja, deve ser
intitulado como tecnico e apresentar, como requisito de investidura fixado em lei, a conclu,säo de nivel superior.

A imica hipOtese em que a Constituicdo Federal possibilita ao servidor pnblico optar pela remunerack é
quando se encontra investido no mandato de Prefeito; porem, essa mesma norma constitucional determina seu
afastamento do cargo, emprego ou fimc5o.
e) A imica hipOtese em que a Constituicao Federal admite que o servidor pablico possa perceber as vantagens
do seu cargo, emprego ou fimcdo, sem prejuizo da remuneracâo do cargo eletivo, desde que presente a
compatibilidade de horarios, é quando investido no mandato de Vereador.

Questa() 31

A propOsito do regime remuneratOrio do servidor pnblico, esta CORRETA a seguinte proposick:

Nos termos da Constituick Federal, os agentes politicos e algumas categorias de servidores pUblicos
deverk ser remunerados pelo regime de subsidios, o qual mesmo sendo fixado em parcela unica, admite a
percepcdo de outra verba, desde que esta tenha carater indenizatOrio.

Segundo a Constituicao Federal, somente algumas categorias de servidores pUblicos deverk ser
remuneradas exclusivamente pelo regime de subsidios e aqueles que optarem por esse regime nao poderdo
sequer perceber a diferenca porventura existente entre a sua atual remunerack e o novo valor do subsidio.

Nos termos da Constituicdo Federal, algumas categorias de servidores pUblicos devem ser remuneradas
exclusivamente pelo regime de subsidio e entre elas encontra-se a dos ocupantes do cargo de Defensor
Pnblico, os quais nao podem perceber qualquer outra parcela que nao seja o subsidio.

0 servidor que deixar de optar pelo regime de subsidio instituido para a carreira que integra continuara a
perceber as mesmas vantagens a que fazia jus, mas nao the sera conferido o privilegio da paridade corn esse
novo regime remuneratOrio.
e) A partir da Emenda Constitucional n. 19/1998, os servidores pirblicos so podem ser remunerados pelo
regime de subsidio, o qual se caracteriza por ser fixado em parcela Unica, e a lei ordinaria de alterack dessa
forma de remunerack pode autorizar os servidores em atividade por ela alcancados a deixar de optar por
esse novo regime.

Questio 32

De acordo corn a legislack que dispOe sobre o Regime Geral de Previdencia Social, é CORRETO afirmar:

&do segurados obrigat6rios os titulares de mandato eletivo, desde que nao filiados a regime de previdencia
complementar.

A morte do ultimo pensionista preferencial nao traz direito a concessâo de pensk aos dependentes
excluidos na data do Obito.

A previdencia social sera prestada a quern dela necessitar, independentemente de contribuicOes, em razäo
do principio da universalidade de participacdo nos pianos previdenciarios.

Os pais, desde que maiores de 65 anos e quando designados, teed° direito a pensk por Obito do segurado,
devendo o beneficio ser rateado entre todos os beneficiarios em partes iguais.
e) 0 servidor civil, vinculado a Regime PrOprio de Previdencia Social, que venha a exercer,
concomitantemente, atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdencia Social, é segurado facultativo
deste ultimo, em razao da complementaridade dos regimes citados.
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Questao 33

A luz do regramento constitucional e infraconstitucional referente ao regime preprio de previdencia dos
servidores pablicos, e CORRETO afirmar que

e possivel a concessào de aposentadoria por tempo de servico, desde que cumprido tempo minimo de dez
anos de efetivo exercicio no servico pablico e cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

os Estados, o Distrito Federal e os Municipios devetho observar, para fms de aliquota de contribuicab ao
regime prOprio de previdéncia de seus servidores, os valores adotados pela Unik.

ao servidor que tenha ingressado no servico pablico ate a data de publicacao da EC 41/03, resta assegurado,
pelas regras de transicdo, o direito ao regime da paridade dos proventos, desde que preenchidos os requisitos
que the assegurem a vantagem.

a possivel a ado*, por meio de lei complementar, de criterios e requisitos diferenciados para a concessdo
de aposentadoria aos servidores cujas atividades sejam exercidas exclusivamente sob condicaes especiais, que
prejudiquem a saade ou integridade fisica.
e) as pensties decorrentes de aposentadorias concedidas corn o atributo da paridade, manterao a mesma forma
de reajuste.

Questio 34

Nos termos do regramento referente aos regimes prOprios previdenciarios, e CORRETO afinnar:

0 regime prOprio a obrigatoriamente aplicavel aos servidores pablicos regidos por vinculo estatutario.
e possivel que os militares estaduais tenham regime previdenciario prOprio, distinto dos servidores civis,

aplicando-thes regras especiais, trazidas por legislacäo especifica, desde que preservado o equilibrio fmanceiro e
atuarial do sistema.

Para o calculo dos proventos de aposentadorias tambem sera considerada a expectativa de vida do participante.
Ficam excluidos de alguns dos beneficios previdenciarios os servidores titulares de cargo efetivo em estagio

probatario, por nab gozarem ainda de estabilidade.
e) 0 regramento do regime prOprio nao alcanca os membros da Magistratura e do Ministerio PUblico Estadual,
uma vez que sao titulares de cargos pablicos vitalicios.

Questio 35

A respeito do regime prOprio de previdéncia social dos servidores pablicos da Unido, dos Estados e
Municipios, e CORRETO afirmar que

os proventos de aposentadoria e pensiies poderäo ser limitados ao teto estabelecido para o regime geral de
previdencia social, desde que os entes federados instituam regime de previdéncia complementar, corn plano
de beneficio na modalidade de contribuicao defmida.

e urn sistema aberto, contributivo e complementar ao regime geral de previdéncia social.
pode ter mais de uma unidade gestora, conforme opcdo legislativa do ente federado.
os entes federados poderan fixar criterios prOprios para criacao e concessan de beneficios.

e) tern seu custeio suportado por contribuicties do ente federativo, de servidores ativos, dos inativos e
pensionistas, observando-se quanto aos dois altimos, uma faixa de nao incidéncia tributdria relativa a duas
vezes o limite miximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdencia social.

Questa° 36

Sobre o regime de previdencia dos servidores pnblicos do Estado de Goias, e CORRETO afirmar:

A concessäo de aposentadoria por invalidez depende do cumprimento de caréncia correspondente a 12
contribuicOes mensais.

A lei previdenciaria prevé a hipOtese de reversdo da aposentadoria por invalidez, nos casos em que se
verifica a recuperacdo da capacidade de trabalho do beneficithio.

A lei previdenciaria considera como dependente o filho solteiro, maior de 21 anos, desde que cursando
estabelecimento de nivel superior, ate a colack de grau ou ate a idade limite de 24 anos e desde que
comprovada a dependencia econOmica.

Ha proibic5o, em qualquer hipOtese, de concessào de aposentadoria por invalidez quando a causa da
incapacitacâo for doenca pre-existente ao ingresso do participante no sistema.
e) 0 sistema oferece, entre outros beneficios previdenciarios, o auxilio-acidente.
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Questao 37

SAP pessoas juridicas de direito pablico intern°

a Unido e os partidos politicos.
os Municipios e as sociedades.
os Estados e as demais entidades de miter pUblico criadas por lei.
os partidos politicos e as fundacOes.

e) os Mtmicipios e as fundaceies.

Questao 38

Corn relacdo ao direito de empresa, esti INCORRETA a seguinte afirmack:

Ndo havendo autorizacAo expressa, o alienante do estabelecimento nao pode fazer concorréncia ao
adquirente, nos cinco anos subsequentes a transferéncia.

Independentemente de seu objeto, considera-se empresaria a sociedade por apOes e simples a cooperativa.
A sociedade adquire personalidade juridica corn a inscricAo, no registro prOprio e na forma da lei, dos seus

atos constitutivos.
Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, NAP para anular a inscricdo do nome empresarial feita corn

violacAo da lei ou do contrato.
e) Considera-se empresirio quem exerce profissionalmente atividade econemica organizada para a producäo
ou a circulacAo de bens ou de servicos, inclusive quem exerce profissào intelectual ou de natureza cientifica.

Questao 39

Assinale a alternativa INCORRETA:

Como regra geral, a lei entra em vigor, no estrangeiro, quando admitida, tres s meses depois da publicacdo, e
no pais, 45 dias depois de publicada, se nao contiver disposicdo expressa referente ao inicio de sua vigéncia.

A sucessAP por morte ou por ausencia obedece a lei do pais em que era domiciliado o defundo ou o
desaparecido, qualquer que seja a natureza e a skunk) dos bens.

A prova dos fatos ocorridos em pais estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao onus e aos meios
de prodli7ir-se, nao admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheca.

Somente a autoridade judiciiria brasileira compete conhecer das acOes relativas a imOveis situados no Brasil.
e) Quando a lei for omissa, o juiz deckfiri o caso de acordo corn a analogia, os costumes, os principios gerais
de direito e a equidade.

Questao 40

Corn relacdo as diferentes classes de bens, esti INCORRETA a seguinte atirmacao:

0 direito a sucessdo aberta a considerado bem imOvel para os efeitos legais.
Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes a mesma pessoa, tenham

destinacdo unitiria.
Consideram-se mOveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econemico e os direitos

pessoais de caster patrimonial e respectivas
NAP dispondo a lei em contrario, consideram-se de use especial os bens pertencentes as pessoas juridicas

de direito piblico a que se tenha dado estrutura de direito privado.
e) SAP pablicos os bens do dominio nacional pertencentes as pessoas juridicas de direito ptiblico inferno;
todos os outros sào particulares, seja qual for a pessoa a que pertencam.
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Questao 41

Corn relacAo aos fatos juridicos, esta INCORRETA a seguinte proposiek:

Os negOcios juridicos beneficos e a renlincia interpretam-se estritamente.
Nan dispondo a lei em contrario, a escritura pdblica a essencial a validade dos negOcios juridicos que visem a

constituiedo, transferéncia, modificaedo ou renimcia de direitos reais sobre imOveis de valor superior a 30 vezes o
maior salario minimo vigente no Pais.

A manifestaedo de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de ndo querer o que
manifestou, salvo se dela o destinatario tinha conhecimento.

A incapacidade absoluta de uma das partes nao pode ser invocada pela outra em beneficio prOprio, nem aproveita
aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisivel o objeto do direito ou da obrigaedo comum.
e) 0 encargo ndo suspende a aquisieão nem o exercicio do direito, salvo quando expressamente imposto no negOcio
juridico, pelo disponente, como condieäo suspensiva.

Questao 42

Com relacAo aos defeitos do negOcio juridico, esta INCORRETA a seguinte proposiedo:

A condo, para viciar a declaracdo de vontade, ha de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano
iminente e consideravel a sua pessoa, a sua familia, ou aos seus bens, ndo ocorrendo coacao quanto a pessoa
nao pertencente a familia do paciente.

0 falso motivo so vicia a declaracão de vontade quando expresso como razdo determinante.
0 dolo acidental so obriga a satisfaedo das perdas e danos, e e acidental quando, a seu despeito, o negOcio

seria realizado, embora por outro modo.
0 erro e considerado substancial quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem

se refira a declaraedo de vontade, desde que tenha influido nesta de modo relevante.
e) Ocorre a lesdo quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiéncia, se obriga a prestaedo
manifestamente desproporcional ao valor da prestaedo oposta.

Questao 43

Leia as assertivas que se seguem e assinale, abaixo, a alternativa CORRETA:

A exceed() prescreve no mesmo prazo em que a pretensdo.
Os prazos prescricionais podem ser alterados por acordo das partes.
A interrupedo operada contra urn dos herdeiros-do devedor soliddrio ndo prejudica os outros herdeiros ou

devedores, send° quando se trate de obrigaedes e direitos indivisiveis.
Prescreve em quatro anos a pretensdo dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais,

curadores e professores pelos seus honorarios, contado o prazo da conclusdo dos servicos, da cessaedo dos
respectivos contratos ou mandato.

Todas as alternativas estAo erradas.
Apenas as alternativas 1 e III estdo corretas.
Todas as alternativas estdo corretas.
Apenas as alternativas I e IV estdo corretas.

e) Apenas as alternativas III e IV estdo corretas.

Questao 44

Acerca do direito das obrigaedes, esti. INCORRETA a seguinte proposiedo:

Havendo mais de urn devedor ou mais de urn credor em obrigaedo divisivel, esta se presume dividida em
tantas obrigacoes, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.

A obrigaedo a indivisivel quando a prestaedo tem por objeto uma coisa ou urn fato ndo suscetiveis de
divisdo, por sua natureza, por motivo de ordem econOmica, ou dada a razdo determinante do negOcio juridico.

A solidariedade ndo se presume; resulta sempre da lei, jamais da vontade das partes.
Se urn dos devedores solidarios falecer deixando herdeiros, nenhum destes sera obrigado a pagar send° a

quota que corresponder ao seu quinhAo hereditirio, salvo se a obrigacao for divisivel; mas todos reunidos seed°
considerados como um devedor solidario em rein -do aos demais devedores.
e) Ha solidariedade, quando na mesma obrigacao concorre mais de urn credor, ou mais de urn devedor, cada
um corn direito, ou obrigado, a divida toda.
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Questfio 45

Com relacäo a obrigacdo de dar coisa certa, é CORRETO afirmar que

ate a tradicao, os frutos percebidos sdo do devedor, cabendo ao credor os pendentes.
se antes da tradicao, a coisa se perder por culpa do devedor, responderi este somente pelas perdas e danos.
a obrigacào de dar coisa certa ndo abrange os acessOrios dela, salvo se o contririo resultar do titulo ou das

circunsf.incias do caso.
deteriorada a coisa, sendo o devedor culpado, poderi o credor resolver a obrigacao, ou aceitar a coisa,

abatido de seu preco o valor que perdeu.
e) sendo culpado o devedor, podera o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se
acha, sendo que apenas nesta Ultima hipOtese, com direito a reclamar indenizacdo das perdas e danos.

Questio 46

Sobre a posse, esti INCORRETA a seguinte proposicao:

Para a teoria clissica (ou subjetiva) de Savigny, é a vontade (animus) de possuir para si que origina a
posse juridica, e quem possui por outrem é mero detentor.

Considera-se possuidor todo aquele que tern de direito o exercicio, pleno ou nib, de algum dos poderes
inerentes a propriedade.

Para Ihering (teoria objetiva), a posse é a simples exteriorizacdo da propriedade e dos poderes a ela
inerentes, sendo possivel, pois, existir sem que o possuidor tenha intencdo de dono.

Salvo prova em contririo, entende-se manter a posse o mesmo carater corn que foi adquirida.
e) 0 sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir
sua posse a do antecessor, para os efeitos legais.

Questao 47

Sobre a posse, e CORRETO afirmar que

o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de esbulho; restituido, em caso de turbac5o; e
segurado de violéncia iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

as benfeitorias compensam-se corn os danos e so obrigam ao ressarcimento se ao tempo da eviccdo ainda
existirem.

o possuidor de ma-fe responde pela perda ou deterioracdo da coisa, desde que ndo acidentais, salvo se
provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante.

ao possuidor de ms-fe sera() ressarcidas as benfeitorias necessirias e uteis, näo the assistindo o direito de
levantar as voluptuirias.
e) obsta a manutencäo ou reintegracdo na posse a alegacdo de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Questio 48

Sobre a usucapido, esti CORRETA a seguinte proposicao:

Usucapido é forma derivada de aquisicao da propriedade pelo exercicio da posse, corn animus domini, na
forma e pelo tempo exigidos pela lei.

Com excecdo dos bens dominicais, os demais bens pAblicos nä° podem ser adquiridos por usucapiAo.
Adquire tambOm a propriedade do imOvel aquele que, continua e incontestadamente, independentemente

de justo titulo e boa-fe, o possuir por dez anos.
Nâo se aplicam a usucapiâo as causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescricao.

e) Aquele que possuir, como sua, area urbana de ate 250 metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente
e sem oposicào, utilizando-a para sua moradia ou de sua familia, adquirir-lhe-s o dominio, desde que nao
seja proprietirio de outro imOvel urbano ou rural.
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Questao 49

Sobre a responsabilidade civil, esti INCORRETA a seguinte afirrnacâo:

São cumuliveis as indenizaciies por dano material e dano moral oriundas do mesmo fato.
Em caso de responsabilidade extracontratual os juros moratOrios fluem a partir do evento danoso.
Incide correcdo monetaria sobre a divida por ato ilicito a partir do trinsito em julgado da sentenca

condenatOria.
Mao so a pessoa fisica, mas a pessoa juridica tambem pode sofrer dano moral.

e) Na acao de indenizacdo por dano moral, a condenacdo em montante inferior ao postulado na inicial nao
implica sucumbéncia reciproca.

Questao 50

Assinale a alternativa CORRETA:

Nas dividas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vinculo
pessoal, ao cumprimento da obrigacdo.

Mesmo os bens inalieniveis podem ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca.
Nä° assiste ao credor anticretico o direito de reter em seu poder o bem, enquanto a divida ilk) for paga.
E legitima a cliusula que proibe ao proprietirio alienar imOvel hipotecado.

e) E nula a clausula que autoriza o credor pignoraticio, anticretico ou hipotecirio a ficar com o objeto da
garantia, se a divida nao for paga no vencimento.

Questao 51

Com relacdo a transformacäo, incorporacao, fusdo e cisdo das sociedades, analise as assertivas que se
seguem e assinale, abaixo, a alternativa CORRETA:

0 ato de transformacão importa na dissolucdo ou liquidacdo da sociedade transformada.
A transformacdo nao modificari nem prejudicari, em qualquer caso, os direitos dos credores.
Na fusdo, uma ou virias sociedades säo absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e

obrigacdes, devendo todas aprovi-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.
A incorporacâo determina a extincao das sociedades que se unem, para formar sociedade nova, que a elan

sucederão nos direitos e obrigaciies.

Todas as alternativas estgo erradas.
Apenas a alternativa II esti correta.
Todas as alternativas estdo corretas.
Apenas as alternativas I e IV estao corretas.

e) Apenas as alternativas III e IV estdo corretas.

Questao 52

Com relacao aos tipos de sociedade, esti INCORRETA a seguinte proposicdo:

A sociedade em comandita por acaes rege-se pelas normas relativas a sociedade em comandita simples,
tendo o capital dividido em awes e operando sob firma ou denominacâo.

Na sociedade em comandita simples, tomam parte sOcios de duas categorias: os comanditados, pessoas
fisicas, responsiveis solidaria e ilimitadamente pelas obrigacoes sociais, e os comanditirios, obrigados
somente pelo valor de sua quota.

Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada kick) e restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizacdo do capital social.

Na sociedade anOnima ou companhia, o capital divide-se em aceies, obrigando-se cada sOcio ou acionista
somente pelo preco de emissão das *lies que subscrever ou adquirir.
e) Somente pessoas fisicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sOcios,
solidaria e ilimitadamente, pelas obrigacoes sociais.
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Questao 53

O Estado de Goias ajuiza uma Nä° corn pedido de reintegracäo de posse em desfavor de alguem que
esbulhou area de dominio pUblico. Quando os autos processuais esido conclusos para sentenca, o reu cede
seus direitos possessOrios a urn terceiro. Quanto ao andamento processual a partir dessa premissa hipotetica,
esta CORRETA a seguinte proposicdo:

A sentenca tern efeitos sobre o cessionario, ainda que este nä° tenha participado da relacão processual.
Se tomar conhecimento da alienacdo dos direitos possessOrios, o Estado de Goias tern de propor

novamente a demanda em face do cessionbrio, dando-lhe oportunidade de contestar.
Tendo conhecimento de que a area foi cedida a um terceiro, o Estado de Goias deveri promover-lhe a

intimacäo, a fun de que assuma a posicao do requerido.
A sentenca eventualmente desfavoravel ao reu nao podera atingir o terceiro-adquirente, ji que ele Tido

participou da relacdo processual.
e) 0 terceiro-adquirente, por ser o novo possuidor, podera adentrar na relacâo processual em substituicâo ao
reu originario, independentemente de consentimento do Estado de Goias.

Questao 54

Quanto ao perito e a prova pericial, é CORRETO afirmar que

os peritos serdo escolhidos necessariamente entre profissionais de nivel universitario, devidamente
inscritos no Orgdo de classe competente.

os peritos ndo necessitam comprovar sua especialidade na materia sobre a qual deverdo opinar.
as partes deverdo contactar o perito para agendar o inicio da producäo da prova pericial.
as partes deverdo indicar, no prazo de cinco dias contados da intimacao do despacho de nomeacdo do

perito, assistente tecnico e apresentar quesitos.
e) os assistentes tecnicos ofereceräo seus pareceres no prazo comum de dez dias, apOs a juntada do laudo
pericial nos autos judiciais.

Questao 55

No que diz respeito aos pedidos, é CORRETA a seguinte afirmacão:

E licito a parte formular pedido genêrico, ainda que seja possivel determinar, de modo defmitivo, as
consequéncias do ato ou do fato ilicito.

Na obrigacäo indivisivel corn pluralidade de credores, aquele que não participou do processo recebera sua
parte sem deducOes.

Os pedidos sac, interpretados restritivamente, compreendendo-se no principal os juros legais.
Antes da citacdo, o autor näo podera aditar o pedido.

e) 0 pedido sera alternativo quando a parte pretender que o juiz conheca do posterior, em ndo podendo
acolher o anterior.

Questao 56

Corn relacão ao agravo de instrumento, esta INCORRETA a seguinte afirmacdo:

A petick de agravo de instrumento devera conter o nome e o endereco completo dos advogados
constantes do processo.

Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisk agravada, o relator considerara prejudicado o
agravo.

0 relator negara seguimento a agravo de instrumento manifestamente inadmissivel, improcedente,
prejudicado ou em confronto corn siunula ou corn jurisprudéncia dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Computar-se-a em dobro o prazo para requerer a juntada, aos autos do processo originario, de c,Opia da
peticao de agravo de instrumento e do comprovante de sua interposick, assim como a relacdo dos
documentos que instruiram o recurso, quando a Fazenda PUblica for a agravante.
e) 0 agravo de instrumento é cabivel de decisiies interlocutOrias.
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Questao 57

No que diz respeito a liquidacao de sentenca, esti CORRETA a seguinte afirmacao:

Cabe a parte credora instruir o pedido de cumprimento de sentenea corn a memOria discriminada e
atualizada do calculo, podendo o juiz valer-se de contador do juizo somente se o credor for beneficiario de
assistencia judiciaria.

Sera admitida a rediscussao da sentenea na fase de liquidacao de sentenca.
Requerida a liquidaeao por artigos, o juiz nomeard o perito e fixari o prazo para entrega do laudo.
Da decisào de liquidaedo caberd apelaedo.

e) Do requerimento de liquidacao de sentenca sera a parte intimada na pessoa de seu advogado.

Questão 58

Sdo titulos executivos judiciais, EXCETO

a sentenca arbitral.
a sentenea homologatOria de conciliaedo ou de transaedo, ainda que inclua materia nao posta em juizo.
o credit() de serventuario da justica, de perito, de interprete ou de tradutor, quando as custas, os

emolumentos ou os honorarios forem aprovados por decisao judicial.
a sentenea estrangeira, homologada pelo STJ.

e) a sentenea penal condenatOria transitada em julgado.

Questa() 59

Acerca do entendimento jurisprudencial envolvendo os recursos especiais, esti INCORRETA a seguinte
proposieao:

A divergéncia entre julgados do mesmo tribunal nao enseja recurso especial.
Nao cabe recurso especial contra acOrdao proferido no julgamento de agravo de instrumento.
Na instancia especial, e inexistente o recurso interposto por advogado sem procuraedo nos autos.
Nä° se admite recurso especial quanto a questa° que, a despeito da oposiedo de embargos declaratOrios,

nao foi apreciada pelo tribunal a quo.
e) Nao se admite recurso especial quando cabiveis embargos infringentes contra o acOrdao proferido no
tribunal de origem.

Questio 60

Reflete o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justica acerca da acao monitOria afirmar que

e incabivel acao monitOria contra a Fazenda Pithlica.
e cabivel a reconvened° na acao monit6ria em qualquer de suas fases.
cabe citaedo por edital em aedo monitOria.
nao se admite o cheque prescrito como documento a lastrear a petieao inicial da nä° monitOria.

e) e incabivel o manejo de aedo monitOria, para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de
bem alienado fiduciariamente em garantia.

Espaco de rascunho
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Questao 61

Sobre recurso extraordinirio, é CORRETO afirmar:

Näo pode o tribunal de origem deixar de encaminhar ao STF o agravo de instrumento interposto da
decisâo que näo admite recurso extraordinirio.

Cabe recurso extraordinario contra acOrdäo de Tribunal de Justica que defere pedido de intervencao
estadual em municipio.

Compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso
extraordinario interposto, ainda quando pendente do seu juizo de admissibilidade pelo tribunal de origem.

0 Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinario, cassard o acOrdio recorrido e
determinari o retorno dos autos ao tribunal de origem, para que este julgue a causa.
e) Cabe recurso extraordinirio contra acOrlio de Tribunal de Justica que defere medida liminar.

Questao 62

No direito brasileiro, o mecanismo rescisOrio tem a natureza de acao, instaurando um novo processo, no qual
se busca a revisdo de julgamento anterior, com sua substituicdo por outro ou, em alguns casos, apenas sua
invalidacão. Em relacäo a acao rescisOria, esti CORRETA a seguinte proposicão:

E cabivel acao rescisOria quando a sentenca de merit°, transitada em julgado, houver fundado em erro de
fato, resultante de atos ou de documentos da causa, desde que tenha havido controversia entre as partes e
especifico pronunciamento judicial sobre a questho.

Quando a acao rescisOria fundar-se em prova falsa, ha necessidade de ter sido arguida a falsidade no
processo original ou de obter-se, previamente, sentenca declarando a falsidade da prova.

E aplicavel a exigéncia de pre-questionamento, tal como posta para os recursos especial e extraordinario,
quando a acao rescisOria tiver por fink° fundamento a violacao literal de disposicäo de lei.

Admite-se a acao rescisOria contra sentenca de merit° transitada em julgado, ainda que contra ela n'ao
tenham sido interpostos todos os recursos possiveis.
e) 0 depOsito da importancia correspondente a 5% sobre o valor da causa, que, a titulo de multa, reverte em
favor da parte contriria, caso a acao seja declarada inadmissivel ou improcedente, aplica-sea Fazenda
PUblica quando ela, como autora, ajuiza acao rescisOria.

Questao 63

A coisa julgada material é uma qualidade de que se reveste a sentenca de cognicdo exauriente de merit°
transitado em julgado, consistindo na imutabilidade do conteUdo do comando sentencial. A propOsito desse
assunto, é CORRETO afirmar:

A sentenca de merit° proferida no processo comum de conhecimento em que houve revelia nab faz coisa
julgada material.

Na acao popular, a sentenca de improcedéncia por falta ou insuficiéncia de provas faz coisa julgada material.
Apesar de a sentenca fmal no processo possessOrio fazer coisa julgada material, pode ser ajuizada outra acao,

entre as mesmas partes, visando discutir a propriedade do bem objeto da primeira disputa.
A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentenca, faz coisa julgada material.

e) 0 processo invalid°, isto é, que contenha vicios porque näo preenchidos os pressupostos de validade, impede
que a sentenca de merit° nele proferida seja acobertada pela coisa julgada material.

Questao 64

Sobre a remessa obrigatOria (ou reexame necessario), é CORRETO afirmar:

0 art. 557, do CPC, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso, dab se aplica a remessa
obrigateria.

A remessa obrigatOria transfere ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenacdo suportadas pela
Fazenda Thablica, inclusive dos honorarios de advogado.

A sentenca proferida contra autarquias e fundacties de direito pUblico nä° esti sujeita a remessa obrigatOria.
Näo esti sujeita a remessa obrigatOria a sentenca que estiver fundada em jurisprudencia oriunda de Turma

Julgadora do STF ou STJ, ainda que prolatada contra a Fazenda PUblica.
e) A sentenca que julgar procedentes, em parte, os embargos a execucio de divida ativa da Fazenda PAblica nao
esti sujeita a remessa obrigateria, mesmo que o valor do direito controvertido exceda a 60 salaiios minimos.
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Questäo 65

Para o legislador defmir a competencia dos diversos Orgaos jurisdicionais, foram levados em consideracao
determinados criterios, como, por exemplo, a qualidade das partes envolvidas, a natureza da relacao juridica
controvertida, o lugar onde se deu o fato de que results a pretensao, o valor da causa. Sobre o terra, esti
CORRETA a seguinte altemativa:

Compete ao Superior Tribunal de Justica processar e julgar, originariamente, mandado de seguranca
contra atos de outros Tribunais ou dos respectivos Orgaos.

E competente a justica comum para julgar as causas em que e parte sociedade de economia mista.
Na acao de usucapiao especial, a presenca da Uniao ou de qualquer de seus entes afasta a competéncia do

foro da situacao do imOvel.
Tratando-se de mesma competéncia territorial (mesma comarca), considera-se prevento o juizo onde

primeiro ocorrer a citacao, regra essa que tamb6m se aplica aos casos de conexao e continência.
e) A nulidade da clausula de eleicao de foro, em contrato de adesao, nao pode ser declarada de oficio pelo
juiz, devendo ser arguida pelo reu, por meio de excecao, no prazo legal, sob pena de preclusao.

Questa° 66

0 direito brasileiro a dotado de amplo sistema de protecao de direitos da coletividade, bem como de direitos
individuais de massa, sendo CORRETO afirmar que

a impetracao de mandado de seguranca coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe
da autorizacao destes.

nas execuciies individuais de sentenca proferida em awes coletivas, somente sao devidos honordrios
advocaticios pela Fazenda Ptiblica caso ela ofereca embargos.

os recursos no sistema da Lei de Ka() civil pablica, como regra geral, tem os efeitos suspensivo e
devolutivo.

na Ka° popular, apOs o despacho da peticao inicial nao a permitido que outro cidadao habilite-se como
litisconsorte ou assistente do autor.
e) no mandado de seguranca coletivo, havendo urgéncia, podera ser concedida liminar, independentemente
da oitiva do representante judicial da pessoa de direito

Questa() 67

A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, reguladora do mandado de seguranca individual e coletivo,
que

cabe mandado de seguranca contra atos de gestao comercial praticados pelos administradores de empresas
pUblicas, de sociedade de economia mista e de concessionarias de servico pUblico.

da decisao do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar cabers agravo retido, observado o
disposto no COdigo de Processo Civil.

a legitimidade para recorrer e exclusiva da pessoa juridica a qual se acha vinculada a autoridade coatora.
das decisOes proferidas em Unica instancia pelos tribunais cabem os recursos especial e extraordinario, nos

casos legalmente previstos, e recurso ordindrio, quando a ordem for concedida.
e) da decisao do presidente do tribunal que suspender a execucao da liminar e da sentenca cabers agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias, que sera levado a julgamento na sessao seguinte a sua
interpo sick .

Espaco de rascunho
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Questa° 68

Estabelece o Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, norma disciplinadora das desapropriacties por
utilidade publics, que

ndo se admite a citacão do proprietario dos bens por edital, ainda que ocorra uma das hipOteses previstas
no art. 231, do CPC.

na audidncia preliminar, nap havendo acordo, devern o juiz designar perito de sua livre escolha, sempre
que possivel, tecnico, para proceder a avaliacäo dos bens.

a contestacdo somente podera versar sobre vicio do processo judicial; qualquer outra questäo devera ser
discutida por acdo direta.

da sentenca que fixar o preco da indenizacâo cabern apelacào, com efeito simplesmente devolutivo,
quando interposta pelo expropriado, e corn ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.
e) havendo urgancia, a imissdo provisOria na posse dos bens podern ser deferida, apOs a citacâo do reu,
independentemente de qualquer depOsito.

Questäo 69

A propOsito da participacâo da Fazenda PUblica em juizo, é CORRETO afirmar que ela

ndo pode recusar a substituicâo do bem penhorado por precatOrio.
sua citacäo pelo correio a permitida, salvo nos processos de execucdo.
quando for condenada em montante inferior ao postulado na initial, na acäo de indenizacao por dano

moral, ocorrerd sempre sucumbéncia reciproca.
tern o prazo em dobro para responder ou apresentar contrarrazeies em qualquer recurso.

e) fica sujeita a exigéncia do depOsito previo dos honorarios do perito, quando for parte no processo.

Questao 70

Aplica-se o procedimento ordinal* que e o procedimento padrão e basic° para a tutela dos direitos, quando
não esta previsto um procedimento especial e quando nao é de observar-se o procedimento sumatio, sendo
CORRETO afirmar que

o chamamento ao processo e permitido aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo demandado em
nome prOprio.

o autor podera alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de nova citacão do reu, quando
ocorrer a revelia.

formulado pedido certo e determinado, autor e reu tem interesse recursal em arguir o vicio da sentenca
iliquida.

a conexäo determina a reunido dos processos, ainda no caso de um deles ja ter sido julgado.
e) a extincão do processo, por abandon da causa pelo autor, depende de requerimento do reu.

Questio 71

Sobre a competencia tributaria, é CORRETO afirmar:

Em nenhuma hipOtese, podera a Uniäo instituir tributos idénticos aos de competência dos Estados.
Excepcionalmente, em caso de guerra externa, desde que se utilizando de lei complementar, podera a

Unido instituir para si imposto sobre a circulacâo de mercadorias.
A lei complementar é o instrumento legislativo apto a dispor sobre conflito de competencia tributiria.
0 titular da competéncia tributaria tem o prazo de cinco anos para exercé-la.

e) 0 Imposto sobre Circulacâo de Mercadorias (ICMS), de cuja reparticao do produto da arrecadacâo
participam os Municipios, podera, na auséncia de lei estadual, ser instituido pelo Municipio de Goifinia,
desde que autorizado, mediante lei, pelo Estado de Goias.
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Questio 72	 •

Sobre os principios juridicos que orientam a tributacdo, e CORRETO afirmar:

Os imOveis urbanos objeto de promessa de venda pelo Estado a particular estdo imunes ao imposto sobre
propriedade territorial e predial urbano.

Os imOveis de propriedade das entidades religiosas, quando alugados para atividade comercial, desde que
o produto da locacdo seja revertido para as atividades finalisticas da locadora, säo imunes a tributario.

Em razâo do principio da imunidade reciproca, nao a devido o ICMS incidente sobre as operacOes
relativas a energia eletrica adquirida pelos Municipios.

A imunidade reciproca favorece exclusivamente as pessoas juridicas de direito pablico.
e) As empresas jornalisticas que editam jomais sdo imunes ao pagamento do imposto de renda.

Questio 73

Acerca dos tributos, e CORRETA a seguinte proposicao:

A anuidade devida a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e uma especie de contribuicdo social.
A taxa somente pode ser cobrada se houver a efetiva utilizacäo do servico pAblico.
A contribuicäo sindical e a contibuicao confederativa sdo especies de contribuicdo social.
Por meio da base de cilculo, a possivel identificar o tipo de tributo.

e) 0 emprestimo compulserio e tributo que pode ser instituido pela Unik mediante lei ordinAria.

Questio 74

Sobre o credito tributario, e CORRETA a seguinte afirmacdo:

A prescricdo extingue o credit() tributario e a pretensäo a acAn.
E possivel a transacAo sobre o credito tributdrio, desde que autorizada por decreto do chefe do Poder

Executivo.
A decadencia impede o Fisco de promover a cobranca do credito tributario.
Os tributos suscetiveis de lancamento por homologacâo estdo sujeitos a decadéncia no prazo de cinco anos

de mora do sujeito passivo.	 -
e) Extingue-se mediante a compensacdo entre o credito tributdrio e o credito decorrente de prestacdo de
servico a Administracdo Pablica, conforme previsto no Ccidigo Civil.

Questfio 75

A propesito das garantias e privilegios do credito tributario, e CORRETA a seguinte proposicdo:

Os bens do sujeito passivo, gravados com clausula de inalienabilidade ou impenhorabilidade
anteriormente a constituicao do credito tributario, nao sào suscetiveis de penhora em processo de execucâo
fiscal para recebimento de tributo.

MA() a admissivel a garantia hipotecaria no parcelamento de credito tributArio.
A concessAn de garantia real do tipo hipoteca ao parcelamento de credito tributario transforma-o em

credito hipotecario.
No concurso de creditos, o tributario tem preferencia em relacAn ao hipotethrio.

e) 0 credito tributArio objeto de processo de execuck fiscal, garantido por penhora, permite a expedicao de
certiddo positiva corn efeito de negativa, uma vez que estA com a exigibilidade suspensa.

Espaco de rascunho
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Questao 76

Sobre a sujeicäo passiva da obrigacäo tributaria, é CORRETA a seguinte afirmacdo:

0 adquirente de um fundo de comercio näo é responsavel pelo pagamento dos tributos devidos pelo
alienante anteriormente ao negOcio juridico.

0 arrematante de imOvel em hasta palica é responsivel, por sucessdo, pelo ITU incidente sobre a coisa.
0 comprador do imOvel é responsavel pelo pagamento do Imposto Territorial Urbano (ITU) incidente

sobre a coisa adquirida, ainda que a ocorrencia da hipOtese de incidéncia tenha se dado anteriormente a sua
aquisicdo.

0 não pagamento do tributo pela pessoa jutidica que dispunha de liquidez ao tempo do vencimento do
credit() tributirio impeie a responsabilidade pessoal do seu administrador por infracäo a lei.
e) A responsabilidade pessoal do dirigente de pessoa juridica que age corn excesso de mandato não exclui a
mend() da esposa.

Questao 77

A propOsito da vigéncia da legislacdo tributaria, é CORRETO afirmar:

A norma tributaria sancionatOria deve ser interpretada de maneira mail benefica ao sujeito passivo.
A lei tributdria deixa de viger enquanto nao cumprir o principio da anterioridade.
Os atos normativos editados pelas autoridades administrativas devem respeitar o principio da

anterioridade.
A norma que estabelece regras de processo administrativo tributdrio não se aplica as hipOteses em que o

fato gerador já tenha sido aperfeicoado.
e) A medida provisOria ainda não vertida em lei revoga a lei que the a contraria.

Questao 78

Sobre as despesas corn pessoal, é CORRETO afirmar:

A revisao geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituicao Federal, não fica prejudicada pela ndo
observancia do limite de gastos corn pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Municipios goianos, em virtude da existéncia do Tribunal de Contas dos Municipios, somente poderdo
realizar gastos corn pessoal na proporcäo de 53,6% corn o Poder Executivo e 6,6% corn o Poder Legislativo.

0 Estado que ultrapassar o limite de 60% da receita liquida em gastos corn pessoal fica impedido de
receber transferencias voluntarias.

0 limite de gasto corn pessoal da Unido, dos Estados e dos Municipios é de 60% da receita liquida.
e) E proibida a realizacäo de despesas corn pessoal corn recursos decorrentes de antecipack de receita
orcamentaria (ARO), mas permitida corn os recursos oriundos de transferencias voluntarias.

Questao 79

Sobre a realizacdo das despesas, é CORRETO afirmar:

As despesas coin pessoal, de carater permanente, não dependem de autorizacdo legislativa anual, porque já
säo previstas quando da criacäo dos respectivos cargos.

0 empenho consiste no instrumento pelo qual se faz a reserva de recursos orcamentirios para a satisfacão
da obrigacdo.

Sao fases da realizacão das despesas a lei orcamentaria, o empenho, a liquidacio e o pagamento.
No Ultimo ano do mandato do chefe do Poder Executivo, é possivel realizar operacäo de credit° por

antecipacão de receita orcamentaria, desde que sua liquidacdo nao ultrapasse o respectivo exercicio
fmanceiro.
e) Pela liquidacgo, o administrador pliblico verifica se o valor da nota de empenho a igual ao valor do
contrato administrativo de que decorreu a obrigac.io.
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Questao 80	 •

De acordo corn as regras do COdigo Tributario Nacional acerca do lancamento tributaiio, e CORRETO
afirmar:

Ao lancamento aplica-se a legislacdo que, posteriormente a ocorrencia do fato gerador da obrigacdo, tenha
outorgado ao credit° da Fazenda Pablica maiores garantias e privilegios, inclusive, neste caso, para o efeito
de atribuir responsabilidade tributiria a terceiros.

Comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro legalmente obrigado, agiu corn dolo, fraude ou simulacdo,
podern ser iniciada a revisào de oficio do lancamento, embora extinto o direito da Fazenda PUblica.

A mudanca de criterio juridico adotado pelo Fisco ndo autoriza a revisdo de lancamento.
Proceder-se-d ao arbitramento da base de calculo do tributo sempre que sejam omissos ou não merecam fe

as declaraceies ou os esclarechnentos prestados pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado, caso'em
que o Fisco utilizar-se-a de pauta fiscal de valores, sem instauracao de processo aciministrativo.
e) Seth sempre de cinco anos, a contar da ocorrencia do fato gerador, o prazo para a homologacäo do
pagamento antecipado a que se refere o art. 150 do CTN.

Questao 81

De acordo corn a Constituicäo Federal e a jurisprudencia assentada no Supremo Tribunal Federal, o Imposto
sobre a Transmissäo Causa Mortis e Doacdo

tern suas aliquotas maximas e minimas fixadas pelo Senado Federal.
tern sua instituicdo regulada mediante lei complementar, se o doador possuir bens ou tiver domicilio no

exterior.
relativamente aos bens mOveis, compete ao Estado onde tiver domicilio o donatario, salvo se este residir

no exterior, hipOtese em que a lei complementar regularn sua instituicdo.
relativamente aos bens imOveis, compete sempre ao Estado da situacdo do bem, ainda que o de cujus

possuisse bens, fosse domiciliado ou tiver seu inventario processado no exterior.
e) tem a data da abertura da sucessão como o momento de ocorrencia do fato gerador e fixacdo da aliquota
aplicavel, porem ndo e exigivel antes da homologacäo do calculo.

Questao 82

Sobre a incidencia de ICMS e segundo a jurisprudéncia atual e dominante no STF, e CORRETO afirmar:

A prestacdo de servico de transporte de bem oriundo de outro pais, corn destino direto a Municipio situado
na fronteira do tenitOrio brasileiro, esta sujeita a incidencia de ICMS sobre operaceies de transporte, ainda
que iniciadas no exterior.

0 fato gerador do ICMS na operacao de importacào de mercadoria do exterior ocorre no momento do
desembaraco aduaneiro.

0 sujeito ativo da relacdo juridico-tributaria do ICMS na importacdo do exterior e o Estado em que houver
sido efetuado o desembaraco aduaneiro, por ser este o destinatirio da mercadoria importada.

A importacào de bem oriundo do exterior, em regime de arrendamento mercantil ou leasing, mesmo que
ndo implique posterior transferencia do dominio ao arrendatirio, sujeita-sea incidéncia do ICMS por ter
ocorrido a efetiva circulacäo do bem em negOcio juridico corn carnter oneroso.
e) A isencâo de ICMS na importacâo de bens oriundos do exterior, quando prevista em tratado internacional
firmado pela Uniao, a vedada pela Constituicdo Federal por caracterizar isencdo heterOnoma.

Espaco de rascunho
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Questio 83

0 Supremo Tribunal Federal recentemente editou a Sitmula Vinculante n. 8, segundo a qual sâo
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, que fixam em dez anos os prazos decadencial e
prescricional das contribuicOes para a seguridade social. Nos julgamentos que precederam e embasaram sua
edicão, restou assentado por aquela Corte que

a Constituicdo Federal de 1988 reservou expressamente a lei complementar a enumeracao dos meios de
extincao e suspensão do credit() tributArio, entre os quais, inclusive, a prescricâo e decadencia tributarios.

a norma geral em materia de legislacâo tributAria, sujeita a lei complementar, compete dispor sobre o
metodo de contagem dos prazos de prescricdo e decadencia, sendo permitida a lei ordinAria prOpria da
entidade tributante a fixacdo dos prazos decadenciais e prescricionais.

embora as contribuicOes sejam especies tributarias, as contribuicaes para a seguridade social encontram
tratamento especifico no artigo 195 da Constituicäo e, por conseguinte, sac) excluidas do regime da
obrigatoriedade de use da lei complementar para dispor sobre prescricdo e decadencia.

a vedacão ao tratamento desigual entre contribuintes em situacdo equivalente nao configura Obice a
regulacdo de aspectos especificos dos temas de prescricdo e decadencia do credito tributario, por parte dos
diversos entes da Federacão.
e) sdo legitimos os recolhirnentos efetuados nos prazos previstos nos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/91 e näo
impugnados ate 11 de junho de 2008, data em que o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade incidental desses dispositivos, corn modulacäo de efeitos.

Questio 84

Em materia de acäo de execucdo fiscal, o Superior Tribunal de Justica tem o seguinte entendimento atual e
dominante•

Säo conexas a acdo anulatOria de credito tributario e a acâo de execucdo fiscal, independentemente de
previa oposicdo de embargos a execucao, de modo que esta resta paralisada quando ajuizada aquela, ainda
que desacompanhada de penhora ou depOsito integral do debit°.

Ndo se admite a oposicdo de pre-executividade para discutir a responsabilidade tributaria de sOcio
indicado na Certidäo de Divida Ativa, a quem incumbe o onus da prova contra a presuncâo de legitimidade
do titulo.

0 precatOrio judicial da prOpria Fazenda Pithlica exequente a bem penhoravel na execucäo fiscal,
equivalente a dinheiro, pelo que injustificivel a recusa da Fazenda PUblica em aceitar sua nomeacdo no prazo
previsto na Lei n. 6.830/80.

A suspensdo da exigibilidade do credito tributario pelo dep6sito do montante integral do debit° näo tern o
condao de impedir o ajuizamento da acäo de execuck fiscal.
e) E possivel a substituicdo da Certidäo de Divida Ativa para retificacdo de erro formal e material, inclusive
para alteracâo do sujeito passivo da obrigacdo tributaria, equivocadamente indicado no titulo executivo.

Questio 85

Em relacdo as acOes judiciais que tenham por objeto discussao de materia tributaria, d CORRETA a seguinte
proposicâo:

A medida liminar concedida em mandado de seguranca tem o efeito de impedir o lancamento, porem, caso
concedida quando ji constituido o credito tributArio, ndo obsta sua inscricäo em divida ativa.

Denegada a ordem de seguranca e cassada a liminar anteriormente concedida, ao contribuinte cabe arcar
corn a responsabilidade pelo pagamento do tributo, acrescido de multa, juros moratOrios e correcao
monetaria.

0 direito de ajuizar acäo, pleiteando a anulacäo da decisâo administrativa que denegar a restituicâo do
indebito tributario, extingue-se corn o decurso do prazo de cinco anos, contados da data da extincao do
credito tributArio.

A acdo de consignacâo em pagamento, quando proposta pelo sujeito passivo para discutir o montante da
divida tributaria reputado excessivo, mediante depOsito do valor que o consignante se propOe a pagar,
suspende a exigibilidade do credito tributario.
e) A caucao real antecipando os efeitos da penhora em futura acäo de execucâo fiscal, alem de propiciar a
obtencâo de certidão positiva corn efeitos de negativa, constitui causa de suspensdo da exigibilidade do
credito tributirio.
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Questfio 86

A compensacdo como forma de extincdo do credit() tributario

pode se realizar entre creditos oriundos de precatOrios vencidos de qualquer natureza, inclusive os de
pequeno valor e os de natureza alimenticia, com debitos de ICMS da entidade devedora, na forma do art. 78
do Ato das Disposicaes Constitucionais TransitOrias.

depende de lei autorizativa na esfera do Estado, a qual podera prever a compensacdo com precatOrio
oriundo de autarquia estadual.

depende de lei autorizativa na esfera do Estado, a qual poderi prever a compensacäo entre creditos de
naturezas distintas.

pode se realizar em relack a tributo objeto de contestacdo judicial, rid() sendo necessario aguardar-se o
trfinsito em julgado da respectiva decisdo judicial, desde que permitido seu deferimento por medida liminar
ou antecipatOria.
e) ndo pode ser alegada como materia de defesa nos embargos a execucäo fiscal, tampouco em sede de
medida cautelar fiscal, como &ice a pretensdo deduzida.

Questao 87

Foi lavrado auto de infrack em desfavor de determinado contribuinte, pela omissdo do pagamento de ICMS
devido nos meses de marco e abril de 2000. A inscricão em divida ativa ocorreu em abril de 2001.
Aproveitando-se dos beneficios de uma lei estadual de remissào, o contribuinte confessou o debito e aderiu
ao parcelamento em 10 de abril de 2002, para pagamento em 60 meses. Ante a impontualidade no pagamento
das parcelas, o acordo foi denunciado (rescindido) em 25 de outubro de 2003, de modo que a execucao fiscal
para pagamento do debit° remanescente foi proposta em 30 de marco de 2004. Nos autos, embora o
despacho inicial do juiz ordenando a citacdo tenha sido exarado em 2 de abril de 2004, as diversas tentativas
de citacdo do devedor por official de justica quedaram-se frustradas. Sobreveio informacdo sobre a dissoluck
irregular da empresa executada, de modo que sua citacao editalicia aperfeicoou-se em maio de 2007. Nesse
caso, a sentenca judicial que apreciar a tese da prescricao, suscitada pelo contribuinte, devera fundamentar e
concluir no sentido de que

o lapso prescricional interrompido pela confissào e parcelamento recomecou a correr, por inteiro, na data
da rescisäo do acordo celebrado, ndo tendo operado a prescricâo no caso.

houve a interrupcdo do lapso prescricional por forca do despacho do juiz que ordenou a citacdo, motivo
pelo qual näo ha que se falar em prescricdo do credit° tributario no caso.

embora a confissao para adesäo ao parcelamento tenha interrompido a fluencia do lapso prescricional em
10 de abril de 2002, este recomecou a correr por inteiro, operando-se a prescricdo em abril de 2007.

o lapso prescricional interrompido pela confissdo e parcelamento recomecou a correr, pela metade, na data
da rescisào do acordo celebrado, operando-se a prescricäo em abril de 2006.
e) houve prescricdo do credit° tributhrio, ante o decurso de mais de cinco anos entre a data de sua
constituicao definitiva e a citacâo valida do devedor.

Questio 88

Acerca da Divida Ativa da Fazenda Publics e seu respectivo ordenamento juridico, e CORRETA a seguinte
afirmack:

Qualquer valor cuja cobranca seja atribuida por lei ao Estado a considerado Divida Ativa da Fazenda
Estadual.

A receita da Divida Ativa Nao-TributAria näo compreende os juros e a atualizacdo monetiria dos
respectivos creditos.

Os emprestimos compulsOrios, nos termos da Lei n. 4.320/64, integram a Divida Ativa Nao-TributAria.
A inscrick em Divida Ativa e ato administrativo de controle da legalidade, pelo qual a autoridade

administrativa dela encarregada procede a revisao do lancamento, sanando eventual vicio.
e) A Divida Ativa regularmente inscrita goza da presuncão de certeza e liquidez, bem como de
autoexecutoriedade.
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Questao 89

Acerca dos principios peculiares do direito do trabalho, é CORRETO afirmar:

Afronta o principio da inalterabilidade contratual lesiva a determinacäo de retomo do trabalhador ao cargo
efetivo, deixando, assim, de ocupar funcdo de confianca.

Considerando o principio da intangibilidade salarial, o desconto por motivo de dano imputado ao
empregado so é licito quando previsto expressamente no contrato de trabalho, inclusive na hipOtese de dolo
do obreiro.

A transacao e a renfmcia sac) institutor absolutamente incompativeis corn o Direito do Trabalho, uma vez
que neste vigora o principio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas.

0 principio da continuidade da relacão de emprego confere suporte teOrico ao instituto da sucessâo
trabalhista (art. 10 e 448 da CLT).
e) 0 principio da irredutibilidade salarial orienta que o salirio é irredutivel, nao podendo este ser minorado
nem mesmo por meio de negociacdo coletiva.

Questao 90

Sobre a equiparacdo salarial, de acordo com a CLT e com o entendimento sumulado do Tribunal Superior do
Trabalho, é CORRETO afirmar que

,	 •	 , .	 •e necessano, Para 	 sua configuracdo, o preenchimento dos seguintes requisites: identidade de funceles,
trabalho de igual valor, mesmo empregador, mesma localidade, simultaneidade na prestacdo de servicos, desde
que existente quadro de carreira organizado.

é necessario, para sua configuracao, que o empregado e o paradigma exercam a mesma funcdo,
desempenhando as mesmas tarefas, desde que em cargos com idéntica denominacdo.

é sempre irrelevante a circunstdncia de que o desnivel salarial tenha origem em decisäo judicial que
beneficiou o paradigma, desde que presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT.

o art. 37, inciso XIII, da CF/88, veda a equiparacdo de qualquer natureza para o efeito de remuneracdo do
pessoal do servico publico, sendo juridicamente impossivel a aplicacdo da norma infraconstitucional prevista
no art. 461 da CLT quando se pleiteia equiparacäo salarial entre servidores pitblicos, independentemente de
terem sido contratados pela CLT.
e) a cessdo de empregados nao exclui a equiparacdo salarial, embora exercida - a funcdo em Orgdo
governamental estranho a cedente, se esta responde pelos saldrios do paradigma ou pelos salarios do
reclamante.

Questao 91

Sobre o Direito do Trabalho na Administracao Pablica, é CORRETA a seguinte proposicao:

A situacdo do empregado da Administracdo Palica direta, das autarquias e fimdaciies de direito
em exercicio na data da promulgack da Constituicdo Federal de 1988, ha pelo menos cinco anos
continuados, sem o devido concurso publico, é configuradora da chamada estabilidade especial.

Nas hipOteses previstas no artigo 37, II e § 2°, da Constituicdo da Reptiblica, ou seja, nos casos em que a
Administracão Publica contrata trabalhador sem observáncia de concurso pitblico previo, a indevido a
depOsito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho tenha sido judicialmente
declarado nulo, mesmo se mantido o direito aos salarios.

De acordo corn a jurisprudéncia do Tribunal Superior do Trabalho, aos servidores palicos nao foi
assegurado o direito ao reconhecimento de acordos e convenciies coletivas de trabalho, razäo pela qual
tambem nao lhes é facultada a via do dissidio coletivo.

De acordo com a jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal, as questOes envolvendo servidores ou ex-
servidores submetidos a contratacäo temporaria, com base no estatuto juridico dos servidores da localidade,
atrairdo a competencia da Justica do Trabalho quando o contrato de trabalho temporario tiver se tornado nulo
em razào de sucessivas e ilegais prorrogacties, ji que a nulidade transforma, automaticamente, o seu carater
juridico-administrativo em celetista.
e) Aos empregados da empresas palicas e sociedades de economia mista nit) se aplicam as restricOes de
contratacdo dispostas na legislacdo eleitoral.
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Questäo 92

Acerca da nulidade no processo do trabalho, e CORRETO afirmar:

Indeferido pedido de pericia contabil no decorrer da instrucao que veio se revelar, posteriormente,
necessaria ao adequado julgamento do litigio, caracterizando nulidade processual, pode o juiz, mesmo assim,
proferir a sentenca, observando os onus probatOrios de cada litigante.

NA° ha nulidade se, verificada a existéncia de conexao corn outra acdo, o magistrado declara de oficio a
incompeténcia territorial.

A nulidade resultante da incompeténcia absoluta do juiz deve ser declarada de oficio em qualquer tempo
ou grau de jurisdicao, inclusive apOs o transit° em julgado da sentenca proferida.

0 tribunal que pronunciar a nulidade declarara, se entender conveniente, os atos a que ela se estende,
podendo tambein relegar essa definicao do alcance da nulidade ao juiz de primeiro grau.
e) Segundo a jurisprudencia do Tribunal Superior do Trabalho, nao se conhece de arguicao de nulidade do
contrato de trabalho em favor de ente publico, suscitada pelo Ministerio PUblico do Trabalho, mediante
parecer, quando a parte nao a suscitou em defesa.

Questao 93

Considerando as disposicties contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho e no COdigo de Processo Civil,
bem como o entendimento jurisprudencial sumulado, esti CORRETA a seguinte proposicao:

De acordo com a CLT, o juiz e obrigado a dar-se por suspeito, em relacao a pessoa dos litigantes, nos
casos de inimizade pessoal, amizade intima, parentesco por consanguinidade ou afmidade ate terceiro grau
civil e interesse particular na causa.

Caso o reu nao alegue a compensacão na defesa, poderd faze-lo em grau de recurso ordindrio, ou seja, nao
estara preclusa porque pode ser alegada ainda na instincia ordinaria.

A apresentacdo de razeies fmais a onus da parte, razao pela qual a sua auséncia invalida o processo.
A Nä° trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescricao, mesmo que os pedidos nao sejam

identicos.
e) De acordo corn a CLT, apresentada a exceca.o de incompeténcia, abrir-se-a vista dos autos ao excepto por
10 dias, devendo a decisào ser proferida apenas na audiéncia de julgamento.

Questa° 94

Considerando as stimulas da jurisprudencia do Tribunal Superior do Trabalho, esti CORRETA a seguinte
proposicao:

Se o juizo primeiro (juizo a quo) de admissibilidade do recurso de revista entende-lo cabivel apenas
quanto a algumas das materias veiculadas, deve ser interposto agravo de instrumento em relacao as demais
materias para possibilitar a apreciacao integral da revista pela Turma do Tribunal Superior do Trabalho
(juizo ad quem), sob pena de preclusdo.

Ingressar corn recurso de revista antes de ser publicada a decisao referente a embargos de declaracao
configura ato extemporaneo, ou seja, fora do prazo legal para recorrer.

Embora o recurso adesivo seja compativel corn o processo do trabalho e caiba, no prazo de oito dias, nas
hipateses de interposicao de recurso ordinario, de agravo de peticab, de revista e de embargos, a necessario
que a materia nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contratia para que
possa ser admitido.

Tratando-se de deciseies proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suss Turmas em
embargos de terceiro, aviados em execucão de sentenca, cabe recurso de revista na hipOtese de violacao
%nula de Jurisprudéncia Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho.
e) Nas causas sujeitas ao procedimento sumarissimo, somente a admitido recurso de revista por violacao
direta da Constituicao da RepUblica.
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Quest -do 95

A par das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa e das sanciies eventualmente entabuladas
em acordo ou convenck coletiva, é penalidade a que se sujeitam os empregados das empresas pablicas e
sociedades de economia mista do Estado de Goiis, no caso de verificacin de falta disciplinar

adverténcia a ser registrada em sua CTPS.
demissão, sempre precedida de processo administrativo disciplinar garantido contraditOrio e ampla defesa.
multa.
transferéncia ex officio.

e) suspensäo tido excedente a 30 dias consecutivos.

Quest-do 96

Acerca das parcelas remuneratOrias, a luz do que dispifie a legislacao trabalhista e a jurisprudéncia sumulada
do Tribunal Superior do Trabalho, esti CORRETA a seguinte proposicdo:

0 pagamento do adicional de transferencia ao empregado é devido quando este é removido para
localidade diversa da contratacdo, ainda que a titulo defmitivo.

A configuracdo de abandono de emprego, no curso de aviso previo dado pelo empregador, retira do
empregado qualquer direito as verbas rescisOrias de natureza indenizatOria.

Percebido adicional de insalubridade por mais de dez anos consecutivos e ininterruptos, tal parcela
incorpora-se a remuneracdo do obreiro, tendo em vista o principio da estabilidade fmanceira.

A conversào do terco de ferias em abono, prevista no art. 143 da CLT, consubstancia direito potestativo
do empregado ao qual o empregador nAo poderi se opor.
e) Excetuando a hipOtese de dispensa do empregado por justa causa, a extincAn do contrato de trabalho
sujeita o empregador ao pagamento da remuneracin das ferias proporcionais, salvo se incompleto o periodo
aquisitivo de 12 meses.

Questao 97

Acerca da responsabilizacäo pelo adimplemento dos crêditos trabalhistas, d CORRETO afirmar:

Segundo preceito contido na CLT, verificado o feniimeno da sucessào trabalhista, o sucedido responde
solidariamente corn o sucessor, se aquele prosseguir na exploracão ou iniciar dentro de seis meses, a contar
da data da sucessào, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comercio, indAstria ou profissào.

0 trabalhador temporario tido tem direito a remuneracâo equivalente a percebida pelos empregados da
mesma categoria da empresa tomadora de servicos.

Nos contratos de subempreitada, responderi o subempreiteiro pelas obrigacoes derivadas do contrato de
trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamack contra o empreiteiro
principal pelo inadimplemento daquelas obrigacties por parte do primeiro.

No caso de falencia da empresa de trabalho temporirio, a empresa tomadora ou cliente é subsidiariamente
responsavel pelo recolhimento das contribuicOes previdenciirias, no tocante ao tempo em que o trabalhador
esteve sob suas ordens.
e) Na terceirizacdo de servicos, a responsabilidade subsidiaria do tomador de servicos, decorrente do
inadimplemento das obrigacoes trabalhistas por parte do empregador, é do tipo objetiva.

Espaco de rascunho
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Questa() 98

A luz do entendimento contido nas samulas e orientacifies jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho,
no que se refere aos empregados pUblicos, e CORRETO afirmar:

A cessâo de empregado pUblico para ente pUblico diverso, realizada corn onus para o cessionario, ndo
exclui a equiparacdo salarial, se o ente cedente responder pelos salarios do empregado-paradigma.

0 simples desvio funcional do empregado nao gera direito a novo enquadramento, mas apenas as
diferencas salariais respectivas, mesmo que o desvio de fimcao haja iniciado antes da vigéncia da CF/88.

Entre servidores pirblicos da administracdo direta, autarquica e fundacional contratados pela CLT,
permitida a equiparacdo salarial.

A despedida de empregados de empresa pUblica e de sociedade de economia mista admitidos por concurso
pUblico, ern regra, depende de ato motivado para sua validade.
e) Empregado priblico eleito para ocupar cargo de diretor em sociedade de economia mista tem o respectivo
contrato de trabalho interrompido, não se computando o tempo de servico para qualquer efeito legal, ainda
que presente a subordinacdo juridica inerente a relacào de emprego.

Questäo 99

No que concerne ao direito coletivo do trabalho, e CORRETA a seguinte afirmacdo:

Segundo orientacdo jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, a possivel o estabelecimento de
vantagens ou garantias aos participes de movimento grevista ainda que a greve tenha sido declarada abusiva.

Observadas as condiciies previstas em lei, a participacäo em greve interrompe o contrato de trabalho,
devendo as relacOes obrigacionais, durante o periodo, ser regidas pelo acordo, convencdo, laudo arbitral ou
decisdo da Justica do Trabalho.

Havendo conflito entre normas coletivas diferentes, isto 6, convencdo e acordo coletivo abrangendo as
mesmas relaceies individuais de trabalho, a regra a que o acordo coletivo prevaleca sobre a convencdo
coletiva de trabalho, ainda que esta disponha de forma mais favoravel ao traballrador.

Quanto a ulterioridade das normas coletivas do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho possui
entendimento sumulado adotando a teoria da aderencia limitada por revogacdo, isto 6, as condiceies de
trabalho alcancadas por convencdo ou acordo coletivo vigoram ate que sobrevenha novo instrumento de
negociacão coletiva.
e) Nos termos do entendimento -sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, empregado integrante de
categoria profissional diferenciada não tern o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em
instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por Orgao de classe de sua categoria.

Questa() 100

Considerando que aos tramites e incidentes do processo de execucdo trabalhista são aplicAveis, naquilo em
que não contrariar o disposto na Consolidacâo das Leis do Trabalho, os preceitos que regem o processo dos
executivos fiscais para a cobranca judicial da divida ativa da Fazenda PUblica Federal, esta CORRETA a
seguinte proposicdo:

0 prazo para a oposicäo dos embargos do devedor no processo do trabalho inicia-se da juntada aos autos
da prova de intimacao da penhora.

Nos termos do contido em orientacão jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, a invilida a
penhora de bens de pessoa juridica de direito privado, realizada anteriormente a sucessäo pela Uniäo ou por
Estado-membro, devendo a execucao prosseguir mediante precatenio.

Segundo orientacdo jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, admite-se o sequestro de verbas
pUblicas para satisfacäo de precatOrios trabalhistas na hipOtese de nao-pagamento do precatOrio ate o fmal do
exercicio, quando incluido no orcarnento.

A delimitacäo justificada dos valores impugnados, requisito extrinseco do agravo de peticào, não
exigivel quando o agravante for a Fazenda Pliblica federal, estadual ou municipal.
e) A imica modalidade de remick permitida no processo do trabalho e a remicão a execucão, não havendo
previsdo para a chamada remicao de bens.
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Questa° Alternativas
1 a b c d e
2 a b c d e
3 a b c d e
4 a b c d e
5 a b c d e
6 a b c d e
7 a b c d e
8 a b c d e
9 a b c d e
10 a b c d e
11 a b c d e
12 a b c d e
13 a b c d e
14 a b c d e
15 a b c d e
16 a b c d e
17 a b c d e
18 a b c d e
19 a b c d e
20 a b c d e
21 a b c d e
22 a b c d e
23 a b c d e
24 a b c d e
25 a b c d e
26 a b c d e
27 a b c d e
28 a b c d e
29 a b c d e
30 a b c d e
31 a b c d e
32 a b c d e
33 a b c d e
34 a b c d e
35 a b c d e
36 a b c d e
37 a b c d e
38 a b c d e
39 a b c d e
40 a b c d e
41 a b c d e
42 a b c d e
43 a b c d e
44 a b c d e
45 a b c d e
46 a b c d e
47 a b c d e
48 a b c d e
49 a b c d e
50 a b c d e

Quest(*) Atternativas
51 a b c d e
52 a b c d e
53 a b c d e
54 a b c d e
55 a b c d e
56 a b c d e
57 a b c d e
58 a b c d e
59 a b c d e
60 a b c d e
61 a b c d e
62 a b c d e
63 a b c d e
64 a b c d e
65 a b c d e
66 a b c d e
67 a b c d e
68 a b c d e
69 a b c d e
70 a b c d e
71 a b c d e
72 a b c d e
73 a b c d e
74 a b c d e
75 a b c d e
76 a b c d e
77 a b c d e
78 a b c d e
79 a b c d e
80 a b c d e
81 a b c d e
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