
- Verifique se este caderno contém 120 questões  numeradas de 1 a 120. 
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:
- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece 

abaixo dessa  letra.

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 5 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, entregue este caderno ao aplicador, juntamente com sua  Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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DIREITO CONSTITUCIONAL
1. Sobre o Estado federal brasileiro, é correto afirmar que

(A) ao contrário do que ocorria desde a Constituição de
1891, a Constituição de 1988 não incluiu a forma
federativa do Estado entre as chamadas cláusulas
pétreas.

(B) quando a criação de novo Estado membro for
decorrência de mera incorporação entre dois Esta-
dos já existentes, não há necessidade do plebiscito
previsto na Constituição.

(C)) as constituições estaduais devem seguir os prin-
cípios da Constituição Federal.

(D) existe a possibilidade de secessão, mediante prévia
consulta à população interessada.

(E) ao contrário do que ocorre em outros Estados federais,
no Brasil, segundo o disposto na Constituição, o
município não é parte integrante da federação.

_________________________________________________________

2. NÃO pode requerer a intervenção da União nos Estados
membros o

(A) Tribunal Superior Eleitoral.
(B)) Tribunal de Justiça de um Estado membro.
(C) Poder Executivo de um Estado membro.
(D) Superior Tribunal de Justiça.
(E) Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________

3. Sobre a repartição de competências no Estado federal
brasileiro, é correto afirmar que

(A) aos Municípios restaram apenas competências re-
siduais.

(B) a previsão constitucional expressa de competências
concorrentes inclui os Municípios.

(C) os Estados, nos casos de competências concorren-
tes, não poderão exercer a competência legislativa
plena, para atender a suas peculiaridades, enquanto
não existir lei federal sobre normas gerais.

(D) se os Estados membros, no âmbito da legislação
concorrente, não exercerem sua competência legis-
lativa, a União poderá, além de estabelecer normas
gerais, fixar também normas especiais.

(E)) a União poderá delegar algumas de suas compe-
tências privativas.

_________________________________________________________

4. Poderá ocorrer, sem a participação do Presidente da
República, a elaboração de

(A) lei complementar.
(B) lei delegada.
(C) lei ordinária.
(D)) emenda constitucional.
(E) medida provisória.

_________________________________________________________

5. No processo legislativo brasileiro há matérias cuja inicia-
tiva é de competência privativa do Presidente da
República. Dentre essas se inclui a de dispor sobre
(A)) os servidores públicos da União, seu regime jurídico,

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
(B) a organização dos Tribunais Superiores.
(C) matéria tributária.
(D) a exploração de gás canalizado.
(E) o sistema monetário.

6. Sobre o Tribunal de Contas da União, é correto afirmar
que

(A) dois terços de seus membros serão escolhidos pelo
Presidente da República com a necessária aprova-
ção do Senado Federal.

(B) é órgão auxiliar do Congresso Nacional no controle
interno dos poderes da República.

(C)) seus membros gozam das mesmas garantias, prer-
rogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens
dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

(D) por ter caráter jurisdicional, das suas decisões não
cabe recurso ao Poder Judiciário.

(E) compete a ele apreciar, anualmente, as contas
prestadas pelos Governadores dos Estados.

_________________________________________________________

7. Em regimes republicanos, costuma haver a previsão de
procedimentos especiais para apurar e julgar os crimes do
Presidente da República, que costumam ser divididos em
crimes de responsabilidade e crimes comuns. A Consti-
tuição Federal prevê, para essas espécies de crimes, dois
procedimentos diversos. Sobre eles, é correto afirmar que

(A) o julgamento, nos casos de crime de responsa-
bilidade, será perante o Supremo Tribunal Federal e
dependerá de autorização prévia da Câmara dos
Deputados.

(B) os crimes de responsabilidade serão julgados no
Senado Federal e os crimes comuns serão julgados
na Câmara dos Deputados.

(C) da decisão condenatória proferida pelo Senado Fe-
deral, nos casos de crime de responsabilidade, cabe
recurso ao Supremo Tribunal Federal.

(D) o julgamento dos crimes de responsabilidade será
realizado no Congresso Nacional, em sessão con-
junta, sob a presidência do Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

(E)) é necessária a autorização de dois terços da Câma-
ra dos Deputados para que o Presidente da Repú-
blica seja submetido a julgamento, tanto nos casos
de crime de responsabilidade quanto nos casos de
crime comum.

_________________________________________________________

8. Ante a nova disciplina constitucional das medidas
provisórias, é correto afirmar que

(A) as medidas provisórias devem ser apreciadas em
sessão conjunta do Congresso Nacional.

(B)) as medidas provisórias devem entrar em regime de
urgência caso não apreciadas em até quarenta e
cinco dias contados de sua publicação.

(C) ficou vedada a utilização de medidas provisórias em
matéria tributária.

(D) foram criadas limitações temporais mais rígidas para
a edição de medidas provisórias, mas manteve-se a
indeterminação quanto às matérias passíveis de
serem disciplinadas por esse tipo de diploma legal.

(E) o período de vigência das medidas provisórias é de
trinta dias, permitindo-se uma única prorrogação por
igual período.
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9. Após a Emenda Constitucional no 41/2003, houve sensí-
veis mudanças no regime previdenciário dos servidores
públicos. Dentre essas mudanças destaca-se:

(A) o fim dos requisitos de idade e de tempo de
contribuição diferenciados para todas as carreiras do
magistério.

(B) a extinção das aposentadorias por tempo de serviço
ou de contribuição.

(C) a extinção do regime de previdência dos funcioná-
rios públicos, estando aqueles que se aposentarem
a partir da data de publicação da EC 41/2003
submetidos ao regime geral de previdência social.

(D)) o fim da obrigatoriedade de que os proventos de apo-
sentadoria e as pensões sejam revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar
a remuneração dos servidores em atividade.

(E) a criação da chamada "contribuição dos inativos", de
cuja cobrança estão excluídos os proventos de
aposentadoria e as pensões em fruição na data da
publicação da EC 41/2003.

_________________________________________________________

10. Dos princípios abaixo, NÃO é um dos princípios da
Administração Pública expressamente previstos no texto
constitucional o princípio da

(A) publicidade.
(B) impessoalidade.
(C)) proporcionalidade.
(D) moralidade.
(E) eficiência.

_________________________________________________________

11. O art. 165, § 8o da Constituição contém uma disposição,
relativa ao orçamento da União, que é conhecida como
princípio da exclusividade. A expressa previsão
constitucional desse princípio teve início em 1926, com o
intuito de coibir uma prática muito comum durante a
Primeira República. O princípio da exclusividade significa
que

(A)) é vedado à lei orçamentária conter dispositivo
estranho à fixação da despesa e à previsão de
receita, com exceção dos casos previstos na própria
Constituição.

(B) a competência para propor o projeto de lei orça-
mentária é exclusiva do Presidente da República.

(C) uma comissão exclusiva, no âmbito do Congresso
Nacional, deverá examinar o projeto de lei
orçamentária.

(D) nenhum investimento cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia
inclusão no plano plurianual.

(E) todas as contas orçamentárias da Administração
Pública direta e indireta devem constar de um só
documento.

_________________________________________________________

12. À luz do conceito de constituição, pode-se dizer que a
Constituição brasileira de 1988 é

(A) histórica e analítica.
(B) histórica e sintética.
(C) promulgada e semi-rígida.
(D) dogmática e outorgada.
(E)) escrita e rígida.

13. O poder constituinte derivado, na ordem jurídica brasileira,

(A)) apresenta subdivisão em duas espécies, que são o
poder constituinte decorrente, ou de auto-organização
dos estados-membros, e o poder constituinte reforma-
dor, que permite ao Legislativo alterar a Constituição.

(B) encontra-se limitado por normas expressas e implí-
citas da própria Constituição, as quais devem ser
seguidas sob pena de ilegalidade do ato dele
derivado.

(C) extrai sua legitimidade do poder constituinte origi-
nário, ao qual se subordina quanto ao conteúdo, que
é limitado por normas constitucionais explícitas,
sendo que seu exercício é de manifestação livre no
aspecto formal.

(D) é autônomo e limitado, na sua forma e no seu
conteúdo, pois, acaso contrarie os princípios
constitucionais limitativos, é passível de controle de
constitucionalidade.

(E) encontra fundamento no poder constituinte decor-
rente e se exprime pelas cláusulas pétreas, rol de
matérias constitucionais que não podem ser alte-
radas na hipótese de reforma da constituição.

_________________________________________________________

14. Em matéria de interpretação e aplicabilidade das normas
constitucionais, a doutrina brasileira predominante sus-
tenta que

(A) as normas constitucionais de eficácia contida são as
que só produzem todos os seus efeitos ao serem
regulamentadas por norma infraconstitucional.

(B) as normas constitucionais de eficácia plena gozam
de presunção de constitucionalidade e, por isso, são
hierarquicamente superiores às de eficácia contida e
às de eficácia limitada.

(C) o Poder Judiciário, na sua função institucional
primordial de interpretar e aplicar as leis, é o
principal destinatário das normas constitucionais
programáticas, por força do princípio da unidade da
constituição.

(D)) a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem
redução de texto, é uma das hipóteses de aplicação
da interpretação conforme a constituição.

(E) a contradição entre normas constitucionais originá-
rias deve ser resolvida mediante a declaração de
inconstitucionalidade da norma que mais atinja os
valores constitucionalmente protegidos.

_________________________________________________________

15. O Título I da Constituição Federal trata dos princípios
fundamentais, incluindo, dentre esses, a

(A) prevalência dos direitos humanos como fundamento
do Estado Democrático de Direito.

(B)) garantia do desenvolvimento nacional como objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil.

(C) democracia como princípio de regência das rela-
ções internacionais da República Federativa do
Brasil.

(D) soberania e a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária como objetivo do Estado Demo-
crático de Direito.

(E) cidadania como princípio de regência das relações
internacionais da República Federativa do Brasil.
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16. De acordo com a Constituição do Estado do Piauí,

(A) incorre na penalidade de destituição de mandato
administrativo, de cargo ou função de direção, em
órgão da administração direta ou indireta, o agente
público que, dentro de trinta dias do requerimento do
interessado, deixar de sanar omissão inviabilizadora
do exercício de direito constitucional.

(B) é vedado ao Estado prestar assistência técnico-
financeira aos Municípios.

(C) os bens imóveis do Estado não podem ser objeto de
doações ou de uso gratuito por terceiros, salvo nos
casos de assentamento de fins sociais ou se o
beneficiário for organização de interesse social, e
mediante autorização administrativa.

(D) compete privativamente ao Governador ordenar a
sustação de contratos impugnados pelo Tribunal de
Contas do Estado, comunicando de imediato esse
ato à Assembléia Legislativa.

(E)) é proibida a alienação de bens pertencentes ao
patrimônio estadual ou municipal e de suas enti-
dades da administração indireta ou fundacional no
período de cento e oitenta dias que preceda a posse
do Governador e Prefeitos Municipais.

_________________________________________________________

17. O sistema tributário nacional, integrado pelos impostos da
União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios,
tem na Constituição Federal sua espinha dorsal. De fato,
nela se encontram seus princípios gerais, as limitações do
poder de tributar e a forma de repartição das receitas
tributárias. Dentre essas regras, é correto afirmar que

(A)) lei complementar poderá estabelecer critérios espe-
ciais de tributação com o objetivo de prevenir
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da
competência de a União, por lei, estabelecer normas
de igual objetivo.

(B) ao Distrito Federal, por guardar simetria com os Esta-
dos membros, compete instituir os impostos estaduais,
não podendo instituir tributos municipais cumulati-
vamente, pois é vedada a sua divisão em municípios.

(C) é facultado à União, a fim de honrar compromissos
internacionais, tributar a renda das obrigações da
dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como a remuneração e os proventos
dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores
aos que fixa para suas obrigações e seus agentes.

(D) a entrega, pela União, de recursos resultantes da
repartição constitucional das receitas tributárias não
pode ser condicionada ao pagamento de seus
créditos, inclusive os de suas autarquias.

(E) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
instituir contribuição de intervenção no domínio
econômico, pois a esses entes compete legislar
concorrentemente sobre direito econômico.

_________________________________________________________

18. Ação proposta por trabalhador celetista contra ente da
administração pública indireta de Município versando
sobre pagamento de horas-extras deve ser processada e
julgada perante

(A) a Justiça estadual.
(B) a Justiça Federal.
(C)) a Justiça do Trabalho.
(D) o Tribunal de Contas do Estado.
(E) a Justiça Eleitoral.

19. Dentre as diretrizes fixadas pela Constituição Federal
quanto à exploração direta da atividade econômica pelo
Estado encontra-se a

(A) sujeição das empresas públicas ao regime jurídico
próprio dos entes públicos, inclusive em matéria
laboral e tributária.

(B)) proibição de as empresas públicas e sociedades de
economia mista gozarem de privilégios fiscais não
extensivos ao setor privado.

(C) desnecessidade de observância dos princípios da
administração pública na contratação de obras,
serviços, compras e alienações.

(D) desnecessidade de fiscalização estatal e social, por
se tratar de atividade privada.

(E) excepcionalidade dessa exploração direta, que deve
ficar restrita às hipóteses em que é necessária aos
imperativos da segurança nacional.

_________________________________________________________

20. Os juízes e membros do Ministério Público, inclusive,
dentre estes últimos, os do Ministério Público junto aos
Tribunais de Contas,

(A) não podem se dedicar à atividade político-partidária
e nem exercer outro cargo ou função, exceto no
magistério e na área técnica e científica.

(B) gozam das garantias da vitaliciedade, após três anos
de exercício, da indivisibilidade e da inamovibilidade,
salvo por motivo de interesse público e a pedido.

(C)) não podem se dedicar à atividade político-partidária
e nem receber, a qualquer título ou pretexto, custas
processuais.

(D) gozam das garantias da vitaliciedade, após dois
anos de exercício, só podendo perder o cargo por
sentença judicial transitada em julgado, da irredutibi-
lidade de subsídio, da unidade e da indivisibilidade.

(E) gozam das garantias da vitaliciedade, da inamo-
vibilidade, da unidade, da indivisibilidade e da irredu-
tibilidade de subsídio.

_________________________________________________________

21. Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade, dentre
outros legitimados,

(A)) entidade de classe de âmbito nacional.

(B) o Advogado-Geral da União.

(C) sindicato registrado perante o Ministério do Tra-
balho.

(D) Governador de Território.

(E) o Presidente do Congresso Nacional.
_________________________________________________________

22. Em matéria de direitos fundamentais, a Constituição Fede-
ral assegura

(A) ampla e irrestrita liberdade de exercício profissional
e de associação.

(B) a prestação de assistência religiosa nas entidades
de internação coletiva e nos estabelecimentos públi-
cos e privados de ensino.

(C) aos litigantes em geral o contraditório e a ampla
defesa, sendo admissíveis, portanto, as provas obti-
das por quaisquer meios.

(D)) o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização, por dano material, moral ou à imagem.

(E) a livre manifestação do pensamento, o anonimato e a
inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas.
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23. As mudanças da Constituição brasileira podem ocorrer
mediante

(A) emenda constitucional, mesmo na vigência de
estado de defesa ou de estado de sítio.

(B) revisão constitucional proposta por metade, no
mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal, pelo Presidente da República ou
por mais da metade dos governadores das unidades
da Federação.

(C) revisão constitucional periódica, realizada a cada
cinco anos, a partir de sua promulgação, pelo voto
da maioria absoluta dos membros do Congresso
Nacional.

(D) revisão constitucional, mesmo na vigência de
intervenção federal, tendo em visto o caráter
incondicionado da revisão.

(E)) emenda constitucional oriunda de proposta de mais
da metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma
delas, pela maioria relativa dos seus membros.

_________________________________________________________

24. Encontra-se previsto como direito social na Constituição
Federal

(A) o direito à assistência jurídica e integral gratuita.

(B)) o direito à moradia.

(C) a função social da propriedade.

(D) a gratuidade do registro civil de nascimento e da
certidão de óbito.

(E) o direito de as presidiárias permanecerem com seus
filhos durante o período de amamentação, no míni-
mo trinta dias.

_________________________________________________________

25. Consoante a doutrina do controle de constitucionalidade, é
correto afirmar que

(A) o direito brasileiro admite controle concentrado de lei
ou ato normativo anterior à Constituição vigente ou
já revogado, com base na garantia de respeito ao
ato jurídico perfeito.

(B) é necessária a comunicação ao Senado Federal,
para fins de suspensão da sua eficácia, de ato
normativo declarado inconstitucional em sede de
controle concentrado.

(C) cabe fiscalização abstrata de constitucionalidade dos
acordos coletivos homologados pela Justiça do
Trabalho.

(D)) a ação direta interventiva não requer, para sua
efetividade, a concessão de medida liminar.

(E) o ajuizamento de ação direta de inconstitucio-
nalidade deve observar o prazo prescricional fixado
na lei regulamentadora de seu procedimento, como
conseqüência do princípio da segurança jurídica.

DIREITO ADMINISTRATIVO

Atenção: Para as questões 26 a 29, considere a situação
abaixo descrita, pressupondo a inexistência de
legislação estadual específica quanto à matérial.

O governo de determinado Estado outorgou mediante

concessão, a pessoa jurídica de direito privado não integrante

da Administração Pública, a execução do serviço público de gás

canalizado. De acordo com o contrato de concessão, a

concessionária utilizaria rede de distribuição de gás pertencente

ao Poder Concedente, responsabilizando-se por sua

manutenção. A concessionária teria ainda a obrigação de

expandir essa rede, mediante aporte de recursos próprios, e se

remuneraria pelo recebimento das tarifas pagas pelos usuários

(cujo valor foi o critério determinante para o sucesso na

licitação). A rede acrescida pela concessionária seria revertida

ao Poder Concedente após o término da concessão.

No exercício da atividade, a concessionária deixou de

prestar a devida manutenção da rede pertencente ao Poder

Concedente e, por causa disso, o fornecimento de gás

canalizado aos usuários de determinado bairro foi

constantemente interrompido, em níveis acima dos tolerados

pelo contrato de concessão.

26. A responsabilidade civil da concessionária de serviços
públicos, no caso,

(A) é objetiva e decorre da efetiva comprovação de
culpa da concessionária na manutenção da rede.

(B)) é objetiva, ainda que possa ser justificada pelo que
doutrinariamente é chamado de “culpa do serviço
público”.

(C) é subjetiva e decorre da efetiva comprovação de
culpa da concessionária na manutenção da rede.

(D) é subjetiva e pode ser justificada pelo que
doutrinariamente é chamado de “culpa do serviço
público”.

(E) não se configura em razão de inexistir responsa-
bilidade civil por omissão.

_________________________________________________________

27. Alegando que o serviço público concedido vem sendo
prestado deficientemente, o Poder Concedente resolve
extinguir a concessão. O ato de extinção tem como
motivação expressa o descumprimento das cláusulas de
desempenho do contrato. De acordo com a legislação
pertinente, este ato denomina-se

(A) rescisão.

(B) anulação.

(C) revogação.

(D)) declaração de caducidade.

(E) distrato.
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28. Na hipótese de extinção do contrato de concessão, por
descumprimento das cláusulas contratuais, a concessionária

(A) tem direito de reaver os investimentos efetuados na
ampliação da rede, em sua totalidade, podendo
continuar a exploração do serviço até o recebimento
da indenização.

(B) tem direito de reaver os investimentos não amor-
tizados, efetuados na ampliação da rede, podendo
continuar a exploração do serviço até o recebimento
da indenização.

(C) não tem direito de receber indenização alguma,
retornando o serviço concedido ao Poder Conce-
dente imediatamente.

(D) tem direito de obter do Poder Concedente indeni-
zação equivalente aos lucros cessantes que auferiria
até o advento do termo contratual, considerando-se
a tarifa praticada no momento da extinção.

(E)) tem direito de reaver os investimentos não
amortizados, efetuados na ampliação da rede,
deduzidos de eventual multa contratual.

_________________________________________________________

29. Suponha que, no caso, o Poder Concedente exija da
concessionária a adequação dos serviços prestados. A
concessionária, em resposta, afirma que com o atual nível
tarifário, não será possível efetuar a correta manutenção
da rede de gás canalizado e pleiteia um aumento das
tarifas. O aumento

(A) não é possível, por violar o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.

(B) não é possível, por violar o princípio da imutabilidade
do contrato administrativo (pacta sunt servanda).

(C)) é possível, se comprovado fato superveniente alheio
à vontade das partes que tenha ocasionado o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
conforme definido em seu texto.

(D) é possível, uma vez que o realinhamento tarifário é
razão de interesse público que justifica a alteração
unilateral do contrato administrativo.

(E) é possível, desde que ambas as partes estejam de
acordo e o contrato preveja a possibilidade de sua
própria alteração pela vontade das partes.

_________________________________________________________

30. As ações de improbidade administrativa, seja qual for a
espécie de ato de improbidade praticado,

(A)) acarretam, em caso de procedência, suspensão dos
direitos políticos do administrador ímprobo.

(B) devem ser propostas pelo Ministério Público.

(C) admitem transação, desde que homologada ju-
dicialmente.

(D) instauram juízo universal, atraindo todas as ações
penais e civis com o mesmo objeto.

(E) dependem exclusivamente de representação de
autoridade competente.

31. A União Federal deseja criar sociedade de economia
mista destinada ao exercício da atividade de pesquisa,
lavra, beneficiamento e comercialização de minerais do
país. Os bens dessa sociedade

(A) podem ser revestidos da característica de impenho-
rabilidade, se declarada na lei de sua criação.

(B) são inalienáveis e impenhoráveis por natureza.

(C) são considerados bens públicos, independen-
temente de sua personalidade jurídica ser de direito
privado ou de direito público.

(D)) não podem ser considerados impenhoráveis.

(E) possuem o mesmo regime jurídico aplicável aos
bens das autarquias.

_________________________________________________________

32. Servidor público do Estado do Piauí, no exercício de suas
atribuições, constata a prática de irregularidade no órgão
em que está lotado. Deixa, contudo, de levar essa
informação ao conhecimento de seu superior hierárquico.
Ao assim proceder, o servidor

(A) não violou dever inerente ao cargo, pois o exercício
do direito de petição é facultativo.

(B) violou dever inerente ao cargo, devendo ser obri-
gatoriamente punido com advertência.

(C) violou dever inerente ao cargo, devendo ser obri-
gatoriamente punido com suspensão.

(D) violou dever inerente ao cargo, devendo ser obri-
gatoriamente punido com demissão.

(E)) violou dever inerente ao cargo, tornando-se passível
de advertência por escrito, se não se justificar
penalidade mais grave.

_________________________________________________________

33. Determinada Secretaria de Estado resolve efetuar licitação
para a execução de serviços de reforma estrutural em seu
edifício sede, com valor orçado em R$ 30.000,00 (trinta
mil reais). Para tanto, realiza uma cotação informal de
preços com três empresas de engenharia e chega à
conclusão que todas elas podem ser contratadas, para
execução conjunta do serviço, dividindo amigavelmente
suas atribuições. Celebrou, assim, três contratos com
dispensa de licitação em razão do valor, com a empresa A
no valor de R$ 16.000,00, com a empresa B no valor de
R$ 9.000,00 e com a empresa C no valor de R$ 5.000,00.
A licitação, contudo, não poderia ter sido dispensada
porque

(A)) o fracionamento do serviço é irregular e, ainda, o
contrato com a empresa A está acima do limite de
dispensa em razão do valor.

(B) os contratos com as empresas A e B, individual-
mente, encontram-se acima do limite de dispensa
em razão do valor, embora o fracionamento do
serviço seja regular.

(C) o fracionamento do serviço é irregular, embora todos
os contratos, individualmente, estejam abaixo do
limite de dispensa em razão do valor.

(D) todos os contratos, individualmente, encontram-se
acima do limite de dispensa em razão do valor,
embora o fracionamento do serviço seja regular.

(E) o fracionamento do serviço é irregular e, ainda, os
contratos com as empresas A e B estão acima do
limite de dispensa em razão do valor.
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34. A revogação de licitação é possível

(A) no caso de deserção.

(B) por quaisquer motivos de conveniência e
oportunidade.

(C)) quando presente o interesse público, decorrente de
fato superveniente.

(D) quando constatada ilegalidade no curso do
processo, procedendo-se ex officio.

(E) por decisão judicial, mediante provocação de
qualquer dos interessados.

_________________________________________________________

35. Dentre as diferenças existentes entre a sindicância
punitiva e o processo administrativo disciplinar no Estado
do Piauí, pode-se citar

(A) a aplicação da sindicância punitiva a casos mais
graves.

(B)) o prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento da
sindicância punitiva, prorrogável por igual período.

(C) o processamento do processo administrativo disci-
plinar perante uma comissão.

(D) a inexistência de contraditório e ampla defesa na
sindicância punitiva.

(E) o fato de o processo administrativo disciplinar pre-
cisar ser antecedido por um inquérito.

_________________________________________________________

36. Alegando a ocorrência de determinado fato, o agente
público competente praticou ato administrativo. Entretanto,
o agente público foi induzido a erro e o fato alegado, na
verdade, não ocorreu. Na ausência desse fato, a lei não
autorizaria a prática do ato. Esse ato é

(A) anulável, por ter ocorrido o vício de vontade deno-
minado erro.

(B) anulável, por ter ocorrido o vício de vontade deno-
minado dolo.

(C) nulo, por falta de motivação.

(D)) nulo, por inexistência de motivos.

(E) nulo, por desvio de finalidade.
_________________________________________________________

37. Entende-se que o Poder Judiciário pode analisar o mérito
de ato administrativo discricionário

(A) sempre que o desejar, em razão da inafastabilidade
do controle jurisdicional.

(B) quando os pressupostos legais autorizadores do ato
não estão presentes.

(C) na hipótese de haver sido praticado por autoridade
incompetente.

(D) se a motivação é deficiente, insuficiente para
esclarecer os reais motivos de conveniência e
oportunidade.

(E)) quando a medida tomada é desproporcionalmente
gravosa, tendo em vista os fins visados.

38. NÃO é direito constitucionalmente assegurado aos
servidores públicos

(A) o recebimento de décimo-terceiro salário.

(B)) o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.

(C) a jornada máxima de quarenta e quatro horas
mensais.

(D) a proteção do meio ambiente do trabalho.

(E) a garantia de não recebimento de vencimentos
inferiores ao salário mínimo.

_________________________________________________________

39. A forma de controle denominada supervisão ministerial
aplica-se aos órgãos da administração indireta

(A)) que extrapolem dos objetivos para os quais foram
criados.

(B) como forma de recurso hierárquico das decisões de
seus órgãos superiores.

(C) para a aplicação de sanções disciplinares a seus
servidores.

(D) para garantia do poder hierárquico do Ministro de
Estado sobre a administração indireta.

(E) apenas por solicitação dos dirigentes dos órgãos su-
pervisionados, como conseqüência de sua autonomia.

_________________________________________________________

40. O particular que requereu a instauração de processo
administrativo

(A) não pode desistir do processo.

(B) pode desistir do processo, gerando necessariamente
sua extinção.

(C) pode desistir do processo, competindo à autoridade
processante a faculdade discricionária de aceitar a
desistência ou não, por seu livre convencimento.

(D)) pode desistir do processo, o qual no entanto poderá
prosseguir se o interesse público assim o justificar.

(E) apenas poderá desistir do processo se obtiver
autorização judicial.

_________________________________________________________

41. O instrumento adequado, previsto na legislação, para a
instrumentalização de acordo entre dois entes políticos
diferentes, para a realização de obra ou serviço de
interesse comum, e sem a criação de obrigações de parte
a parte, é o

(A) contrato administrativo.
(B) contrato de gestão.
(C)) convênio.
(D) termo de parceria.
(E) protocolo de intenções.

_________________________________________________________

42. Determinada pessoa foi nomeada para cargo de provi-
mento efetivo no Estado do Piauí, após aprovação em
concurso público. Convocada para tomar posse do cargo,
deixa passar mais de 30 (trinta) dias e não comparece, sem
justificativa razoável. A conseqüência dessa omissão é a

(A) exoneração do servidor.
(B)) ineficácia da nomeação.
(C) demissão do servidor.
(D) nulidade do termo de posse.
(E) caducidade do concurso público.
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43. É característica peculiar da modalidade de licitação
denominada pregão, que a diferencia das demais, a

(A) existência de uma fase, no respectivo procedimento,
de julgamento da habilitação do licitante.

(B) possibilidade de o licitante que se considerar
prejudicado apresentar recurso contra decisões do
agente público responsável pela licitação.

(C) possibilidade de aplicação de sanções contra o lici-
tante vencedor que se recusar a assinar o contrato.

(D) utilização do critério de menor preço para julgamento
das propostas.

(E)) possibilidade de os licitantes apresentarem, verbal e
sucessivamente, propostas melhores do que a
originalmente apresentada.

_________________________________________________________

44. Servidor público do Estado do Piauí foi condenado a
indenizar o Estado, regressivamente, por danos que
dolosamente causou a administrados. O ressarcimento ao
Estado

(A) deverá necessariamente ser executado judicial-
mente.

(B) poderá ser integralmente descontado em folha de
pagamento.

(C)) poderá ser descontado em folha de pagamento, em
montante não superior a 10% (dez por cento) da
remuneração do servidor.

(D) poderá ser descontado das gratificações ou
adicionais que o servidor receber, mas não de seu
vencimento básico.

(E) deverá ser fixado de comum acordo entre o servidor
e a Administração.

_________________________________________________________

45. É ato administrativo privativo do Governador do Estado do
Piauí a

(A)) aplicação, a servidor de autarquia estadual, da pena
disciplinar de cassação da aposentadoria.

(B) aplicação, a servidor do Poder Legislativo, da pena
disciplinar de demissão.

(C) aplicação de sanção de inidoneidade para contra-
tação com a Administração Pública, no âmbito da
execução de contrato administrativo.

(D) contratação de empregado de sociedade de
economia mista.

(E) homologação e ratificação da declaração de inexigi-
bilidade de licitação.

_________________________________________________________

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO
46. José, ao falecer, deixou legado ao Município A, como

gratidão pelo excelente tratamento que teve em hospital
municipal. O Município, ao aceitar o legado, recebeu

(A) bem vacante.
(B) receita tributária.
(C) indenização.
(D) caução.
(E)) receita originária.

47. Se a despesa total com pessoal de qualquer poder ultra-
passar os limites definidos na Lei de Responsabilidade
Fiscal, o excesso, após as providências previstas no art.
22, terá de ser eliminado nos dois quadrimestres
seguintes. Não alcançada a redução no prazo e enquanto
perdurar o excesso, o ente NÃO poderá

(A) obter empréstimos, garantias e doações.

(B)) receber transferências voluntárias, obter garantias e
contratar operações de crédito.

(C) receber transferências vinculadas, obter garantias e
assumir dívidas.

(D) prestar aval, fiança e receber doações.

(E) contratar pessoal, serviços de terceiros e operações
de crédito.

_________________________________________________________

48. Tendo o Poder Público celebrado acordo com o décimo
quinto colocado na ordem cronológica de apresentação
dos precatórios, mediante redução de 25% do montante a
receber, o Presidente do Tribunal competente deve

(A) decretar a intervenção no Estado ou no Município.

(B) seqüestrar, de ofício, recursos financeiros da entidade.

(C) determinar, que algum prejudicado requeira em juízo.

(D) aguardar pedido de seqüestro.

(E)) determinar o seqüestro, a pedido de algum dos pre-
judicados.

_________________________________________________________

49. Na execução de crédito de pequeno valor contra a
Fazenda Pública, assim definido com base no art. 87 do
ADCT, é procedimento juridicamente correto

(A) ingressar com ação de execução contra a Fazenda
Pública.

(B) como não cabe ação de execução, ingressar com
ação de cobrança, pelo rito ordinário.

(C)) pedir expedição de ofício do juiz ou formular reque-
rimento à Fazenda Pública para liberar o montante
da execução.

(D) solicitar expedição de precatório.

(E) solicitar precatório alimentar.
_________________________________________________________

50. As dotações orçamentárias para pagamento dos preca-
tórios, nos termos do parágrafo 2o do art. 100 da CF, são
consignadas ao

(A)) Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tri-
bunal correspondente determinar o pagamento.

(B) Poder Judiciário, mas ao juiz da Vara da execução
do feito.

(C) órgão competente da Fazenda Pública.

(D) Diretor do Cartório, que somente efetuará o levan-
tamento mediante autorização do Juiz.

(E) Tribunal de Contas competente.

 MODELO − Prova Cargo B02 , Tipo  1



11/03/05 - 10:36

TCEPI-Procurador-CE-I 9

51. Nos termos do inciso II do art. 71 da CF, compete ao
Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públi-
cos. Tal julgamento tem

(A) força de coisa julgada administrativa.

(B) força de preclusão.

(C) força de lei, sendo inapreciável pelo Judiciário ou
pelo Legislativo.

(D) força de coisa julgada, não podendo ser anulado
sequer pelo Judiciário.

(E)) presunção de legalidade, podendo ser anulado pelo
Judiciário.

_________________________________________________________

52. No caso de o Tribunal de Contas detectar ilegalidade em
contrato administrativo, cabe-lhe adotar a seguinte provi-
dência:

(A) comunicar ao Congresso Nacional para que tome
junto à autoridade competente as providências que
entender cabíveis.

(B)) comunicar ao Congresso Nacional, a quem caberá
sustar o contrato, solicitando providências ao Poder
Executivo.

(C) comunicar à Procuradoria Geral da União, para que
proponha ação indenizatória.

(D) sustar o cumprimento do contrato.

(E) aplicar, desde logo, a sanção correspondente.
_________________________________________________________

53. As decisões dos Tribunais de Contas que imputarem
débito ou multa a alguém terão

(A)) eficácia de título executivo.

(B) força de título de crédito e lançadas na dívida ativa.

(C) a mesma força de decisão judicial.

(D) força de ato administrativo, devendo ser inscritas na
dívida ativa.

(E) eficácia de título de crédito, habilitando o Legislativo
a cobrá-la em juízo.

_________________________________________________________

54. De acordo com o parágrafo 4o do art. 177 da CF,
acrescentado pela EC no 33/01, poderá ser instituída
contribuição de intervenção no domínio econômico relativa
às atividades de importação ou comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e
álcool combustível. Em relação à CIDE relativa às
atividades de petróleo, a contribuição é

(A) receita originária, nos termos do parágrafo 1o do art.
20 da CF.

(B) contribuição de melhoria na importação e comercia-
lização.

(C) preço público, por se tratar da atividade relativa a
petróleo.

(D)) receita derivada provinda de contribuição especial
tributária.

(E) movimentação de caixa.

55. A Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública,
recém introduzida em nosso sistema tributário,

(A) tem natureza extra-fiscal.

(B)) é uma contribuição sui generis que pode ser
instituída pelos Municípios ou Distrito Federal.

(C) é uma contribuição que somente pode ser instituída
pelos Municípios.

(D) é uma contribuição que pode ser instituída por
quaisquer dos entes políticos.

(E) equipara-se às taxas.
_________________________________________________________

56. Em nosso sistema tributário, a progressividade das
alíquotas pode ser utilizada com finalidades extra-fiscais,
para instituição de

(A) IR.
(B) IR e IPTU.
(C)) IPTU e ITR.
(D) IR e ITR.
(E) IPTU e ICMS.

_________________________________________________________

57. Um contribuinte sonegou um tributo no ano de 2000,
sendo certo que o auto de infração somente foi lavrado no
ano de 2005, quando estava em vigor alíquota menos
gravosa do tributo devido.

Nesta hipótese, o Fisco

(A)) deverá aplicar a alíquota mais gravosa vigente no
ano de 2000, porque o lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador.

(B) deverá aplicar a alíquota mais gravosa vigente no
ano de 2000, porque mais vantajosa em termos de
arrecadação.

(C) deverá aplicar a alíquota menos gravosa vigente no
ano de 2005, porque o lançamento tem eficácia
constitutiva do crédito tributário.

(D) deverá aplicar a alíquota menos gravosa vigente no
ano de 2005, em obséquio ao princípio da aplicação
da lei mais benigna.

(E) poderá aplicar, discricionariamente, qualquer das
alíquotas.

_________________________________________________________

58. Um contribuinte praticou infração tributária no ano de
2000, sendo certo que, antes da lavratura do auto de
infração em 2005, foi reduzida a multa fiscal legalmente
prevista. Nesta hipótese, o Fisco

(A) deverá aplicar a multa fiscal mais gravosa vigente no
ano de 2000, porque o lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei
então vigente.

(B) deverá aplicar a multa fiscal mais gravosa vigente no
ano de 2000, porque mais vantajosa em termos de
arrecadação.

(C) deverá aplicar a multa fiscal menos gravosa vigente
no ano de 2005, porque o lançamento tem eficácia
constitutiva do crédito tributário.

(D)) deverá aplicar a multa fiscal menos gravosa vigente
no ano de 2005, em obséquio ao princípio da
retroatividade benigna.

(E) poderá aplicar, discricionariamente, a multa mais ou
menos gravosa.
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59. Decisão prolatada por órgão colegiado da Administração
Pública anulou auto de infração anteriormente lavrado,
diante da constatação de vício formal do procedimento
fiscal. Nesta hipótese, consuma-se  a

(A) decadência do prazo de 5 (cinco) anos contados da
ocorrência do fato gerador.

(B) prescrição no prazo de 5 (cinco) anos contados da
data da lavratura do auto de infração.

(C)) decadência no prazo de 5 (cinco) anos contados do
trânsito em julgado da decisão administrativa.

(D) prescrição no prazo de 5 (cinco) anos contados do
trânsito em julgado da decisão administrativa.

(E) decadência no prazo de 5 (cinco) anos contados da
data de constatação do vício formal.

_________________________________________________________

60. A responsabilidade por infração e a cominação de
penalidade pecuniária, em nosso sistema tributário,

(A) podem ser instituídas através de decreto do chefe do
Poder Executivo.

(B) dependem da apuração da culpa do agente, no
respectivo procedimento administrativo.

(C) podem ser abolidas pela denúncia espontânea da
infração apresentada a qualquer tempo pelo
contribuinte.

(D)) podem ser abolidas pela denúncia espontânea da
infração apresentada antes do início de qualquer
procedimento administrativo.

(E) devem observar limites quantitativos, previstos em
lei complementar.

_________________________________________________________

61. Nos termos do texto constitucional, o ICMS não incidirá
sobre

(A)) operações de saídas de mercadorias para o exterior.

(B) operações de saídas de produtos industrializados ao
exterior, excluídos os produtos semi-elaborados.

(C) a entrada de bem ou mercadoria importados do
exterior por produtores, comerciantes ou industriais.

(D) a entrada de bem ou mercadoria importados do
exterior por consumidores que não sejam
contribuintes habituais do imposto.

(E) operações que envolvam o fornecimento de energia
elétrica à população.

_________________________________________________________

62. Em sede de competência tributária, é correto afirmar que

(A) lei ordinária federal poderá instituir novos impostos,
desde que não tenham fato gerador ou base de
cálculo próprios dos previstos no texto constitu-
cional.

(B) lei ordinária federal poderá instituir isenções de
tributos estaduais e municipais.

(C) somente a União poderá instituir contribuições
sociais.

(D) somente o Município poderá instituir taxas por ser-
viços prestados.

(E)) o ITR é um tributo federal que, nos termos de
permissivo constitucional, poderá ser fiscalizado e
cobrado pelos Municípios.

63. É vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública, de
informação obtida em razão de ofício sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo, ressalvada a
hipótese de

(A) procedimentos impositivos instaurados contra o
contribuinte.

(B)) inscrições de débitos fiscais na Dívida Ativa.
(C) requisição da autoridade policial.
(D) requisição de órgão da imprensa escrita.
(E) requisição de partido político.

_________________________________________________________
64. Em nosso sistema tributário as parcelas da receita do

ICMS devidas aos Municípios deverão ser distribuídas
(A) segundo critérios previstos na lei municipal.
(B) segundo critérios previstos em lei complementar.
(C) em sua totalidade, na proporção de valor adicionado

nos territórios de cada Município.
(D)) três quartos proporcionais ao valor adicionado nos

Municípios e um quarto segundo critérios da lei
estadual.

(E) em sua totalidade, de acordo com o que dispuser a
lei estadual.

_________________________________________________________
65. No Estado do Piauí e com relação à arrecadação do

ICMS, cumpre ao Tribunal de Contas do Estado
(A) fiscalizar o cálculo do valor adicionado correspon-

dente a cada município.
(B) estabelecer os critérios para creditamento das par-

celas da receita pertencentes aos Municípios.
(C)) julgar as impugnações oferecidas após a publicação

dos índices de participação dos Municípios.
(D) efetivar o cálculo do valor adicionado correspon-

dente a cada município.
(E) excluir do cálculo as operações isentas ou imunes

ao imposto.
_________________________________________________________

DIREITO COMERCIAL
66. O protesto da nota promissória por falta de pagamento é

imprescindível para
(A) assegurar ao credor prazo prescricional em dobro.
(B) a cobrança de débito decorrente de obrigação natural.
(C) a decretação da falência em caso de devedor em-

presário.
(D) possibilitar a execução judicial do título.
(E)) garantir a execução contra os coobrigados, desde

que tempestivo.
_________________________________________________________

67. Uma sociedade limitada tem capital social de
R$ 200.000,00, totalmente subscrito e integralizado. Isso
significa que seus

(A) credores têm garantia de que o patrimônio da socie-
dade sempre será de, no mínimo, R$ 200.000,00.

(B) balanços anuais precisam ser publicados em jornal
de grande circulação.

(C)) sócios transferiram à sociedade valores, bens ou
direitos que somam R$ 200.000,00 para desempe-
nho da empresa.

(D) credores têm garantia de que o patrimônio da socie-
dade será igual a R$ 200.000,00 até o aumento do
capital social.

(E) sócios são subsidiariamente responsáveis por quais-
quer débitos de até R$ 200.000,00 da sociedade, no
desempenho da empresa.
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68. Na faturização, o faturizador

(A) caracteriza-se como instituição financeira em sentido
estrito, pois desconta o título apresentado pelo
faturizado.

(B)) adquire créditos do faturizado relativos as suas ven-
das a prazo, além da eventual prestação de outros
serviços.

(C) deve necessariamente adiantar ao faturizado os va-
lores correspondentes as suas vendas a prazo.

(D) não se caracteriza como empresário, por tratar-se de
prestador de serviços.

(E) não tem qualquer direito contra o faturizado, mesmo
que falsos os títulos, pois os adquire em caráter pró-
soluto.

_________________________________________________________

69. São valores mobiliários sempre sujeitos à fiscalização da
CVM

(A) as cédulas de crédito industrial.
(B) as letras de câmbio.
(C) os conhecimentos de depósito.
(D)) as ações de companhias abertas.
(E) os boletos bancários.

_________________________________________________________

70. Além de dar a designação da sociedade, compõe-se por
nomes de sócios que são ilimitadamente responsáveis
pelas obrigações societárias:

(A) marca.
(B) denominação.
(C)) firma.
(D) título de estabelecimento.
(E) aviamento.

_________________________________________________________

DIREITO PENAL

71. O critério utilizado pela jurisprudência para fixar o quantum
de redução pela tentativa leva em conta, essencialmente,
a maior ou menor

(A)) proximidade da consumação.

(B) intensidade do dolo do agente.

(C) punibilidade do agente.

(D) relevância do bem jurídico protegido.

(E) incidência de circunstâncias agravantes ou atenuan-
tes.

_________________________________________________________

72. Para haver exclusão de culpabilidade pela obediência hie-
rárquica, deve o agente ter atribuições para a prática do
ato, a ordem por ele cumprida deve ser emanada de auto-
ridade

(A) superior competente e não deve ser ilegal.

(B)) superior competente e não deve ser manifestamente
ilegal.

(C) superior, ainda que incompetente, e a ordem não
deve ser manifestamente ilegal.

(D) superior, ainda que incompetente, e a ordem não de-
ve ser ilegal.

(E) competente e não deve ser ilegal.

73. Sobre o crime de violação de sigilo funcional, é correto
afirmar:

(A) Como são puníveis tanto a conduta de revelar se-
gredo, como a de facilitar a divulgação do segredo,
não é possível a tentativa.

(B) Por ser próprio o crime de violação de sigilo fun-
cional, não é possível que o particular responda pelo
crime como partícipe.

(C) Pune-se como crime a conduta de revelar segredo,
não a de o funcionário somente facilitar a revelação
do segredo .

(D)) Se o agente, ao cometer o crime de violação de
sigilo funcional, obtiver vantagem, poderá responder,
em concurso formal, também pelo crime de cor-
rupção passiva.

(E) O crime de violação de sigilo funcional abrange tam-
bém a proteção de sigilo em que é interessado
particular, ainda que o segredo seja exclusivamente
deste.

_________________________________________________________

74. Entre os elementos do crime de assunção de obrigação no
último ano do mandato ou legislatura, está previsto o
seguinte período como aquele durante o qual não poderá
ser ordenada ou autorizada a assunção de obrigação:

(A) último trimestre do último ano do mandato ou legis-
latura.

(B) último quadrimestre do último ano do mandato ou
legislatura.

(C) dois últimos bimestres do último ano do mandato ou
legislatura.

(D) dois últimos trimestres do último ano do mandato ou
legislatura.

(E)) dois últimos quadrimestres do último ano do man-
dato ou legislatura.

_________________________________________________________

75. João, Prefeito Municipal, foi condenado por crime definido
no artigo 1o, do Decreto-lei 201, de 27 de fevereiro de
1967. Segundo dispõe o referido decreto, a condenação

(A) não acarreta a perda do cargo e a inabilitação, as
quais só podem ser impostas por decisão da Câ-
mara dos Vereadores.

(B) acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo
de 5 (cinco) anos, podendo haver execução provi-
sória dessas penas acessórias antes de a conde-
nação tornar-se definitiva.

(C)) acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo
de 5 (cinco) anos, dependendo a execução dessas
penas acessórias de condenação definitiva.

(D) acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo
de 10 (dez) anos, dependendo a execução dessas
penas acessórias de condenação definitiva.

(E) acarreta a perda do cargo e a inabilitação pelo prazo
de 10 (dez) anos, podendo haver execução provi-
sória dessas penas acessórias antes de a condena-
ção tornar-se definitiva.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

76. Em processo por crime do qual a Prefeitura de deter-
minado Município foi vítima, ela requereu seu ingresso
como assistente do Ministério Público. O pedido foi inde-
ferido pelo juiz sob o fundamento de que o interesse
público já é representado pelo Ministério Público. A
Prefeitura

(A) embora o Código não impeça a interposição de re-
curso, pode impetrar mandado de segurança contra
a decisão do juiz, porque ferido direito líquido e certo
a figurar como assistente.

(B)) não pode recorrer da decisão porque o Código de
Processo Penal expressamente não o admite, mas
pode impetrar mandado de segurança contra a
decisão do juiz.

(C) pode interpor recurso de apelação contra a decisão
do juiz, que tem caráter definitivo.

(D) pode interpor recurso de apelação contra a decisão
do juiz, conforme prevê, expressamente, o Código
de Processo Penal.

(E) pode interpor recurso em sentido estrito contra a
decisão do juiz, conforme prevê, expressamente, o
Código de Processo Penal.

_________________________________________________________

77. Sobre a ação penal, é INCORRETO afirmar:

(A) O ofendido pode acusar em crime de ação penal
pública se o Ministério Público não oferecer denún-
cia no prazo legal.

(B) Os institutos da renúncia, do perdão e da perempção
são específicos dos crimes de iniciativa privada e
representam decorrência do princípio da disponibi-
lidade dessa espécie de ação.

(C) A representação do ofendido e a requisição do Mi-
nistro da Justiça são denominadas, normalmente, de
condições de procedibilidade.

(D) As normas que autorizavam ação penal de ofício
não foram recepcionadas pela Constituição Federal
de 1988.

(E)) O prazo de decadência na ação penal privada é, em
geral e segundo o Código de Processo Penal, de
seis meses, contados a partir da data da prática do
crime.

_________________________________________________________

78. Se o único defensor renunciar, antes de ser julgada
apelação interposta em favor do acusado, segundo orien-
tação sumulada do Supremo Tribunal Federal,

(A) pode ser julgada a apelação, devendo o advogado
continuar no processo até o julgamento.

(B) pode ser julgada a apelação desde que, anterior-
mente, apresentadas as razões pelo defensor, por-
que inexistirá prejuízo para o acusado.

(C) pode ser julgada a apelação ainda que, anterior-
mente, não tivessem sido apresentadas as razões
pelo defensor, porque o Código autoriza o julga-
mento de apelação sem as razões.

(D)) será nulo o julgamento da apelação se o acusado
não for previamente intimado para constituir outro
defensor.

(E) será nulo o julgamento da apelação se o acusado,
previamente intimado para constituir outro defensor,
não o fez.

79. A sentença criminal, que absolve o acusado por

(A)) ser o fato atípico, não impede a ação civil de repa-
ração do dano contra o acusado.

(B) negativa de autoria, impede a ação civil de repa-
ração de dano contra o acusado e contra terceiro.

(C) insuficiência de provas, impede a ação civil de repa-
ração de dano contra o acusado e contra terceiro.

(D) inexistir o fato imputado, não impede a ação civil de
reparação do dano contra o acusado.

(E) ter ele agido em estado de necessidade, impede a
ação civil de reparação de dano contra o acusado e
contra terceiro.

_________________________________________________________

80. O processo e o julgamento dos crimes de respon-
sabilidade dos funcionários públicos, na forma regulada
nos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal,
prevê

(A) que será adotado o rito especial nos crimes afian-
çáveis e inafiançáveis.

(B) que, em face do rito especial, o juiz, antes de
receber a denúncia, dê ao acusado oportunidade de
responder à denúncia, no prazo de dez (10) dias.

(C)) que, em caso de recebimento da denúncia, será o
acusado citado, adotando-se na instrução criminal e
demais termos do processo o rito ordinário dos
crimes de reclusão.

(D) que, em caso de rejeição da denúncia, o Ministério
Público possa interpor apelação.

(E) que, em sua resposta, o acusado possa arrolar
testemunhas para serem ouvidas antes de o juiz
receber a denúncia.

_________________________________________________________

DIREITO CIVIL

81. Considere o disposto no artigo 9o, §2o, da Lei de
Introdução ao Código Civil e no artigo 435 do Código Civil,
abaixo transcritos.

"Art. 9o. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á
a lei do país em que se constituírem.
§ 2o A obrigação resultante do contrato reputa-se consti-
tuída no lugar em que residir o proponente".

"Art. 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em
que foi proposto".

É correto afirmar que

(A)) ambas as disposições legais transcritas estão em
vigor, porque nenhuma hipótese de revogação se
verifica para fazer cessar a vigência do artigo
9o, §2o, da Lei de Introdução ao Código Civil.

(B) o artigo 435 do Código Civil derrogou tacitamente o
artigo 9o, §2o, da Lei de Introdução ao Código Civil.

(C) o artigo 9o, §2o, da Lei de Introdução ao Código Civil,
por constituir objeto de lei complementar, impede a
vigência do artigo 435 do Código Civil.

(D) o Código Civil revogou totalmente a Lei de Intro-
dução ao Código Civil de 1916 e por isto não mais
subsiste o artigo 9o, §2o, da Lei de Introdução ao
Código Civil.

(E) o artigo 435 do Código Civil é inconstitucional, por-
que, ao contrariar o artigo 9o, §2o, da Lei de
Introdução ao Código Civil, feriu o princípio da hie-
rarquia das leis.
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82. O laboratório estatal X divulgou laudo, contendo infor-
mações inverídicas e desabonadoras a respeito de pro-
duto fabricado pela pessoa jurídica Y, que teve graves
prejuízos financeiros, além do que, mediante pesquisa de
opinião pública, constatou-se que os consumidores passa-
ram a ter menos confiança na qualidade do referido pro-
duto.

Neste caso a pessoa jurídica Y

(A) terá direito a indenização por danos materiais
independentemente da comprovação de culpa e por
danos morais, se provar o dolo do servidor.

(B) poderá pleitear apenas indenização por danos
materiais, e desde que prove a culpa do servidor que
subscreveu o laudo.

(C) não terá direito a qualquer indenização, porque o
exercício do poder de polícia não é limitado pela
responsabilidade civil.

(D)) poderá pleitear, cumulativamente, indenização por
danos materiais e morais da entidade estatal.

(E) apenas terá direito a indenização a cargo do servidor
que subscreveu o laudo, porque, nesta hipótese, não
há responsabilidade civil objetiva.

_________________________________________________________

83. A presunção hominis, ou seja, decorrente da observação
do que ordinariamente acontece

(A) prova obrigação de qualquer natureza.

(B)) não é admitida nos casos em que a lei exclui a prova
testemunhal.

(C) supre a falta da escritura pública na alienação de
imóveis de qualquer valor.

(D) em nenhuma hipótese é admitida, para suprir a falta
de outras provas.

(E) equipara-se às presunções absolutas.
_________________________________________________________

84. Considere as seguintes proposições:

I. O instrumento de contrato de prestação de
serviços, quando uma das partes não souber ler e
escrever, poderá ser assinado a rogo e subscrito
por duas testemunhas.

II. O contrato de prestação de serviços regido pelo
Código Civil não poderá ter prazo superior a quatro
(04) anos.

III. A morte do prestador de serviços não extingue o con-
trato, se a obrigação avençada não for perso-
nalíssima.

IV. O prestador de serviço despedido sem justa causa
tem direito a receber por inteiro a retribuição
vencida e metade da que lhe tocaria ao término
legal do contrato.

V. Aquele que aliciar pessoas, obrigadas em contrato
escrito a prestar serviço a outrem, pagará a este a
multa contratual proporcionalmente ao prazo
faltante para o término do contrato.

SOMENTE estão corretas

(A)) I, II e IV.
(B) I, III e V.
(C) I, IV e V.
(D) II, IV e V.
(E) III, IV e V.

85. Nos contratos de prestação de serviço regulados pelo
Código de Defesa do Consumidor,

(A) o defeito e o vício do serviço se caracterizam
quando sua qualidade for deficiente, tornando-o
impróprio ao consumo ou diminuindo-lhe o valor.

(B) o fornecedor responde por vícios de qualidade,
podendo o consumidor exigir cumulativamente a
reexecução dos serviços sem custo adicional e a
restituição imediata de metade da quantia paga
monetariamente atualizada, além de perdas e danos.

(C) o serviço será considerado defeituoso, se durante a
execução surgirem novas técnicas que o fornecedor
desconhecer.

(D) o fornecedor não ficará isento de responsabilidade
por defeito do serviço, mesmo havendo culpa de
terceiro.

(E)) o fornecedor, quando não se tratar de profissional
liberal, responderá independentemente da existência
de culpa, pela reparação do dano quando o serviço
for defeituoso._________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
86. A respeito da jurisdição, do processo e da ação, é correto

afirmar que
(A) a jurisdição, contenciosa ou voluntária, se caracte-

riza pela substitutividade, lide, imparcialidade, impe-
ratividade e definitividade.

(B) as condições da ação são três: possibilidade jurídica
do pedido, interesse processual e capacidade
processual; a ausência de uma delas enseja a
extinção do processo sem julgamento do mérito.

(C) os elementos da ação são partes, pedido e causa de
pedir, havendo litispendência quando proposta ação
idêntica a outra já extinta e coisa julgada quando
duas ações idênticas correm simultaneamente .

(D)) há legitimidade ordinária quando alguém está em
juízo em nome próprio para a defesa de direito
próprio; substituição processual quando alguém está
em juízo em nome próprio para a defesa de direito
alheio; representação quando alguém está em juízo
em nome alheio para a defesa de direito alheio.

(E) ação é o direito de obter a prestação jurisdicional
favorável de mérito; por meio da ação se invoca o
exercício da jurisdição, que consiste em dizer o
direito e realizá-lo na prática._________________________________________________________

87. Sobre a competência, é correto afirmar que
(A)) a competência territorial é, em regra, do domicílio do

réu; se o réu tiver vários domicílios, a ação poderá
ser proposta em qualquer deles; caso se forme um
litisconsórcio passivo, a ação poderá ser proposta no
domicílio de qualquer deles.

(B) o juízo do local do dano é competente para as ações
coletivas; trata-se de competência territorial relativa.

(C) a competência relativa ou absoluta, pode ser
modificada em razão da lei (conexão, continência)
ou por vontade das partes (eleição de foro, ausência
de exceção de incompetência).

(D) as causas conexas devem ser reunidas perante o
juízo prevento; a prevenção se define pelo despacho
inicial se a competência territorial for diferente ou pela
citação se a competência territorial for a mesma.

(E) a incompetência absoluta e a incompetência relativa
sempre podem ser declaradas de ofício, pois são
matérias de ordem pública; a incompetência relativa se
argüi por exceção de incompetência, enquanto a
incompetência absoluta em preliminar da contestação.
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88. No processo de conhecimento,
(A) a petição inicial é a peça introdutória da causa em

juízo, que deve preencher determinados requisitos,
sob pena de imediato indeferimento; o indeferimento
da inicial se opera sempre por sentença processual
ou terminativa.

(B) a contestação deve conter todas as defesas proces-
suais e de mérito, que devem ser apresentadas por
inteiro, sem exceção, sob pena de preclusão.

(C) reconvenção e exceção de incompetência devem
ser apresentadas simultaneamente à contestação
sob pena de preclusão consumativa.

(D) no procedimento ordinário, cada parte pode apre-
sentar, no máximo, três testemunhas; a prova
pericial não pode, em hipótese alguma, ser
substituída por laudos apresentados pelas partes.

(E)) o depoimento pessoal pode ser requerido por uma
parte em relação à outra; havendo litisconsórcio, um
litisconsorte não pode requerer o depoimento do outro.

_________________________________________________________
89. No processo civil,

(A) o recurso de apelação é cabível contra sentença
processual ou de mérito, tendo por objetivo a
reforma ou invalidação desta; não comporta, em
hipótese alguma, retratação.

(B)) o recurso de agravo cabe contra decisões inter-
locutórias e pode ser interposto sob duas formas –
instrumento ou retido; em qualquer caso, deve ser
interposto no prazo de dez dias e comporta
retratação.

(C) os embargos infringentes são cabíveis contra
acórdão proferido em apelação ou ação rescisória,
por maioria de votos, qualquer que seja a natureza
da sentença ou do acórdão, independentemente do
resultado do julgamento, se de provimento ou não.

(D) os embargos de declaração visam à retificação ou
integração do pronunciamento judicial, não podendo,
em hipótese alguma, produzir efeito infringente ou
modificativo.

(E) os recursos especial ou extraordinário são interpos-
tos perante o órgão a quo; caso este não os receba,
dessa decisão caberá agravo de instrumento, cujo
exame da admissibilidade caberá ao órgão a quo.

_________________________________________________________
90. Sobre a execução é correto afirmar:

(A) A execução tem como pressuposto título executivo
judicial ou extrajudicial, que contenha os atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade; em se tratando de
meros cálculos aritméticos a planilha discriminada
sempre deverá ser apresentada pelo credor, sendo
vedada a remessa dos autos ao contador.

(B) A execução quando fundada em sentença que con-
dena ao cumprimento de obrigação de fazer ou de
não fazer, se não cumprida voluntariamente, ensejará
sempre execução stricto sensu, não havendo meios
de se efetivar a sentença no próprio processo de
conhecimento.

(C)) A execução contra a fazenda pública e a execução
fiscal comportam o prazo de 30 (trinta) dias para
oferecimento de embargos do devedor.

(D) A execução por quantia certa contra devedor sol-
vente não pode prosperar se não forem encontrados
bens do devedor, devendo o processo ser extinto.

(E) A fraude contra credores não se confunde com a
fraude à execução; enquanto aquela pressupõe
processo em curso e deve ser argüida por ação
pauliana, esta não exige processo em curso e pode
ser argüida por simples petição.

CONTROLE EXTERNO

91. A alteração do fundamento da concessão de determinada
aposentadoria de servidor estadual, de “por tempo de
serviço” para “invalidez”, implica o recálculo do benefício
pelo órgão administrativo concedente, gerando aumento
da despesa pública. Nesse sentido e, de acordo com a
Constituição Estadual do Piauí, Lei Orgânica e Regimento
Interno do Tribunal de Contas, pode-se dizer que o órgão

(A)) tem competência constitucional para apreciar a
legalidade do ato e pode recusar o registro, em caso
de ilegalidade, comunicando o órgão de origem com
a recomendação para que cesse os pagamentos,
sob pena de responsabilidade da autoridade admi-
nistrativa concedente.

(B) não tem competência para apreciação da legalidade
do ato, vez que sua atuação exauriu-se quando do
registro do ato de concessão inicial da aposen-
tadoria.

(C) tem competência para apreciar a legalidade do ato,
mas em o considerando ilegal, deverá representar
ao Ministério Público vinculado ao Tribunal de Con-
tas, que detém a competência para cientificar o
órgão administrativo e determinar a cessação
imediata do pagamento dos proventos.

(D) não tem competência para apreciação da legalidade
do ato, vez que se trata de alteração do fundamento
da concessão da aposentadoria e não de concessão
inicial, esta que estaria abrangida pela competência
constitucional do Tribunal de Contas.

(E) tem competência para apreciação da legalidade do
ato, mas, em caso de ilegalidade, não pode solicitar
ou recomendar a interrupção do pagamento pelo
órgão administrativo, vez que o parecer emitido deve-
rá instruir o processo administrativo que será julgado
na Secretaria de Estado da Pasta em questão.

_________________________________________________________

92. A impossibilidade do julgamento de mérito das contas
prestadas pelas autoridades sujeitas a controle pelo
Tribunal de Contas, por motivos alheios à vontade do
responsável pelas mesmas, acarreta, na forma da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Piauí,

(A) sejam as mesmas consideradas iliquidáveis, impe-
dindo nova apreciação ainda que surja fato novo
elucidativo da impossibilidade existente.

(B) a responsabilização objetiva do responsável, conse-
qüência inerente ao cargo ocupado, em face da
supremacia do interesse público.

(C) o trancamento das contas e o arquivamento do pro-
cesso, definitivamente, eximindo-se o responsável
do ônus da prova da adequação das contas.

(D)) o trancamento das contas e o arquivamento do
respectivo processo, mas o surgimento de novos
elementos elucidativos, no prazo de cinco anos,
permite o desarquivamento do feito para conclusão
da tomada de contas.

(E) a suspensão do processo por tempo indeterminado,
determinando-se o prosseguimento do processo no
caso do surgimento de novos elementos elucidati-
vos, mas restringindo-se a possibilidade de respon-
sabilização da autoridade, civil ou criminalmente, ao
prazo de prescrição criminal.
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93. O Tribunal de Contas do Estado recebeu denúncia a
respeito de suposta contratação de servidores, sem
concurso público, para exercer atividades junto ao
Executivo local. Instada a manifestar-se, a autoridade local
informou que se tratava da contratação de assessores
para os Secretários de Estado, não sujeita a certame nem
à competência do Tribunal de Contas, recusando-se a lhe
submeter o processo para verificações. A postura da
autoridade em questão está

(A) correta, vez que o Tribunal de Contas não tem
competência para apreciar nenhum aspecto dos atos
de admissão de pessoal para cargos de provimento
em comissão, situação em que se enquadrariam os
assessores nomeados.

(B) incorreta, vez que o provimento de cargos em
comissão também exige a realização de concurso
público, sujeitando-se à decretação de nulidade,
sendo dever do Tribunal de Contas assim fazê-lo.

(C)) incorreta, vez que ainda que se trate de provimento
de cargo em comissão, o Tribunal de Contas tem
competência para apreciação de outros aspectos
além da legalidade para fins de registro do ato de
admissão, tais como a possibilidade da criação e
provimento de cargos e os limites de gastos, na
forma da Lei de Responsabilidade Fiscal.

(D) correta, pois a contratação de pessoal para pro-
vimento de cargo em comissão não está sujeita a
concurso nem se enquadra nos limites de despesas
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que se
restringe aos servidores em caráter efetivo.

(E) correta, pois a contratação de pessoal, seja para
provimento de cargo em comissão ou efetivo somente
pode ser controlada quando da prestação de contas
pelo Chefe do Poder Executivo Local, não podendo o
Tribunal de Contas iniciar qualquer verificação ba-
seada apenas em denúncia de particulares.

_________________________________________________________
94. Determinado órgão estadual procedeu a sucessivas

compras de material sem realização de licitação, sem que
se tratasse de hipótese de dispensa ou inexigibilidade do
certame. O Tribunal de Contas, durante o processo de
prestação de contas, apurou que, muito embora as com-
pras tenham sido feitas sem licitação, o valor pago foi
inferior ao de mercado, tendo o responsável justificado o
ocorrido na economicidade da conduta. A decisão do
Tribunal de Contas deve ser pela

(A) irregularidade das contas, em face da inconstitu-
cionalidade e ilegalidade da despesa, diante da não
realização de licitação, sem, contudo, propor qual-
quer punição disciplinar do responsável, face à
inocorrência de prejuízo.

(B) irregularidade das contas, em face da inconstitucio-
nalidade e ilegalidade da despesa, diante da não
realização de licitação, condenando-se o contratado
ao ressarcimento do valor integralmente pago,
independentemente da contraprestação do serviço.

(C) regularidade das contas, reconhecendo-se a consti-
tucionalidade e legalidade da despesa em face
princípio da supremacia do interesse público,
plenamente preservado pela economia gerada.

(D) regularidade parcial das contas, em face da constitu-
cionalidade e legalidade da despesa, impondo-se,
contudo, ao responsável, sanção disciplinar pela
prática irregular.

(E)) irregularidade das contas, em face da inconstitucio-
nalidade e ilegalidade da despesa, propondo a impo-
sição de sanção disciplinar pela autoridade compe-
tente ao responsável pela despesa, cumulável com a
aplicação de multa pecuniária pelo Tribunal de Contas.

95. Em relação aos contratos administrativos, celebrados
entre a Administração Pública e particulares, o Tribunal de
Contas

(A) não tem competência constitucional para efetuar
qualquer controle prévio, mas pode determinar a
invalidação das avenças tidas como ilegais e lesivas
ao erário público.

(B)) comunica, verificando a ilegalidade da avença firma-
da, ao Poder Legislativo para que este proceda,
diretamente, à sustação do contrato celebrado.

(C) somente pode determinar a sustação dos contratos
administrativos que lhe tenham sido submetidos
para controle prévio de legalidade e economicidade.

(D) exerce controle prévio, mas não pode invalidar o
contrato firmado, cuja competência é exclusiva do
Congresso Nacional, podendo, somente determinar
a sustação do mesmo.

(E) não realiza controle prévio, mas, uma vez firmada a
avença, pode sustar o contrato, o que não se esten-
de aos atos administrativos.

_________________________________________________________

96. Constatado pelo Tribunal de Contas Estadual que deter-
minado município não vem cumprindo a norma cons-
titucional que determina a aplicação de porcentual mínimo
de sua receita na manutenção e desenvolvimento do
ensino, recusando-se, ainda, a proceder à prestação de
contas, o Tribunal deverá, sem prejuízo das sanções
cabíveis ao Chefe do Executivo local,

(A) representar ao Governo do Estado para que este
decrete a intervenção no município, responsabi-
lizando-se, a partir de então, pela prestação de
contas do ente federativo, que passará a ser feita
em conjunto com as contas estaduais.

(B) comunicar à Assembléia Legislativa para que esta,
em sessão extraordinária, convoque o Prefeito Muni-
cipal para esclarecimentos, deliberando, após,
acerca da decretação de intervenção no Município e,
a partir de então, responsabilizando-se pela pres-
tação de contas do ente federativo.

(C)) comunicar ao Governo do Estado para fins de de-
cretação da intervenção no Município e nomeação
de interventor, este que prestará contas de sua
gestão nos moldes como previsto para o Prefeito
Municipal.

(D) solicitar ao Ministério Público vinculado ao Tribunal
de Contas que este, valendo-se de sua condição de
custos legis, requeira judicialmente a decretação de
intervenção no Município.

(E) representar à Assembléia Legislativa requerendo a
imediata suspensão dos direitos políticos do Chefe
do Executivo Local e a designação de interventor
que passará a gerir o ente, prestando contas ao
chefe do Executivo estadual.
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97. As normas infraconstitucionais atribuem ao Tribunal de
Contas poderes coercitivos para forçar os destinatários ao
cumprimento de suas obrigações. O poder coercitivo pode
expressar-se por meios de coerção direta ou indireta,
sendo que

(A)) a determinação da instalação do procedimento de
tomada de contas especial em virtude de omissão
na prestação de contas configura meio de coerção,
que pode, inclusive, ser instaurado ex officio pelo
Tribunal.

(B) a aplicação de multa pecuniária não representa meio
de coerção, pois se restringe à fiel aplicação da lei,
não havendo margem de apreciação pelo Tribunal
de Contas.

(C) a aplicação de multa pecuniária é expressão do
poder sancionatório do Tribunal de Contas e não
admite consideração de características pessoais do
infrator na gradação do valor.

(D) o poder coercitivo do Tribunal não pode atingir lici-
tantes, direta ou indiretamente, para lhes restringir o
direito de contratação com a administração pública,
vez que tal penalidade somente pode ser imposta
pelo Judiciário.

(E) o poder coercitivo do Tribunal de Contas restringe-se
a sanções de nulidade, não podendo considerar ou
propor medidas restritivas do patrimônio dos
responsáveis.

_________________________________________________________

98. Em relação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa e os processos que tramitam perante os Tribunais
de Contas pode-se dizer que

(A) as garantias constitucionais conferem aos partici-
pantes dos processos administrativos que tramitam
pelo Tribunal de Contas as prerrogativas previstas
na lei adjetiva civil, inclusive com a obrigatoriedade
de contratação de advogados e a interposição de
recurso contra todas as decisões da Corte, em face
da coisa julgada material que advém destas.

(B) a competência normativa dos Tribunais de Contas
restringe a observância e a extensão dessas garan-
tias fundamentais ao processo administrativo disci-
plinar, não se estendendo ao processo fiscalizatório.

(C) as garantias constitucionais, nos casos dos proces-
sos de julgamento de contas, somente se aplicam
àqueles em que haja possibilidade de determinação
de ressarcimento do prejuízo pelo responsável,
posto que as demais penalidades são administra-
tivas e passíveis de questionamento junto ao Judi-
ciário.

(D)) os princípios do contraditório e da ampla defesa têm
lugar quando da imposição de multas-sanção que se
dirigem à punição de infratores, exigindo a instau-
ração de processo administrativo prévio à sua
fixação.

(E) os princípios do contraditório e da ampla defesa
permeiam os processos que tramitam perante os
Tribunais de Contas, ressalvando-se que se permite
o diferimento dessas garantias, desde que previsto
em ato normativo do Tribunal.

99. A possibilidade de interposição de recurso contra as
decisões do Tribunal de Contas manifesta o respeito ao
devido processo legal. Em relação ao direito de recurso na
Corte de Contas, tem-se que

(A) somente pode ser exercido pelo interessado, pes-
soalmente, posto que não se presta ao direito de
defesa, no processo administrativo, a mesma rigidez
do processo judicial.

(B)) se estende ao Ministério Público atuante junto ao
Tribunal, nos processos em que tenha atuado como
parte ou fiscal da lei.

(C) não admite a fungibilidade recursal, vez que as
decisões da Corte de Contas continuam passíveis
de discussão perante o Judiciário.

(D) não garante a impossibilidade de agravação da pena
na hipótese de apresentação de recurso de revisão,
em face da supremacia do interesse público.

(E) não se admite a interposição de recurso contra deci-
são não definitiva, salvo recurso de revisão para
suprir hipótese de contradição dos fundamentos
daquela.

_________________________________________________________

100. O controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e
operacional exercido pelo Tribunal de Contas expressa-se
por meio de competências próprias da Corte, tais como

(A) possibilidade de recebimento de denúncias de qual-
quer particular, mas a Constituição não lhe conce-
deu poderes para agir de ofício, em respeito ao
Princípio da Separação dos Poderes.

(B) competência para declarar nulos contratos firmados
com a Administração Pública que não tenham
respeitado as regras legais vigentes e configurem
patente prejuízo ao erário público.

(C) medidas sancionatórias, expressões do poder de polí-
cia, que restringem a esfera de liberdade dos particula-
res, mediante a edição de atos normativos autônomos.

(D)) a possibilidade de sugerir ou solicitar, mediante pre-
visão em lei, providências cautelares para afas-
tamento do ocupante de determinada função, em-
prego ou cargo, quando houver indícios de que sua
permanência possa dificultar a apuração das
supostas ilegalidades ou o ressarcimento dos danos.

(E) a instauração de processos administrativos que cul-
minam com decisões atingidas pela definitividade da
coisa julgada, desde que respeitados os principios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

_________________________________________________________

101. A fiscalização da adequação da gestão fiscal às normas
instituídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal também é
exercida pelo Tribunal de Contas, compreendendo, de
acordo com referida lei complementar,

(A) a verificação da legalidade e a autorização para
realização de operações de crédito.

(B) a possibilidade de efetuar o bloqueio de repasses de
receitas aos entes federativos que excederem os
limites das dívidas consolidada e mobiliária.

(C) providências para recondução da despesa total com
pessoal aos limites legais, inclusive com a possibili-
dade de colocação de servidores em disponibilidade.

(D)) a verificação dos limites e condições para inscrição
em restos a pagar.

(E) o cancelamento de operações de crédito contraídas
por entes federados que não se enquadrem dentro
dos limites de gastos totais previstos pela lei, para
recondução da dívida aos limites prudenciais.
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102. O dever de prestação de contas por todos aqueles que
tenham gerido recursos do erário público decorre de
norma constitucional. Nesse sentido, a Constituição
Federal atribuiu ao Tribunal de Contas uma série de
competências para exercício do controle externo dos
gastos públicos. À luz do princípio da legalidade, pode-se
dizer que

(A) o Tribunal de Contas retira suas funções diretamente
do texto constitucional, de forma que não lhe é dado
exercer competência normativa, típica da Admi-
nistração Pública.

(B) o Tribunal de Contas prescinde de lei para definir os
contornos de suas funções, vez que retira suas
competências diretamente do texto constitucional.

(C)) ao legislador, respeitada a competência ratione
materiae, cabe delimitar as atribuições do Tribunal
de Contas, este que, por meio de seu regimento
interno, pode estabelecer normas aplicáveis a
situações concretas, inclusive com a possibilidade
de definir regras procedimentais.

(D) ao Tribunal de Contas, por meio de Decreto de seu
Presidente, cabe definir os contornos das compe-
tências constitucionais, regulamentando sua respec-
tiva lei orgânica.

(E) ao Tribunal de Contas incumbe cumprir os exatos
termos da legislação infraconstitucional que define o
contorno das competências constitucionais, não
havendo competência normativa nem para gradação
das penas pecuniárias legalmente estabelecidas,
vez que estes valores deve ser definidos por meio
de Decreto do Chefe do Executivo.

_________________________________________________________

103. Dentre as competências exercidas pelo Tribunal de Con-
tas, tem-se a norma do artigo 86, inciso I, da Constituição
Estadual, que institui a função de “apreciar as contas
prestadas anualmente pelo Governador do Estado,
mediante parecer prévio, elaborado em até sessenta dias
a contar de seu recebimento”. Referido parecer

(A) integra o processo de julgamento das contas do
chefe do executivo, mas deste é desvinculado, tanto
que, se for derrubado por deliberação do Legislativo,
subsiste a possibilidade de suspensão da elegi-
bilidade do responsável pelo Tribunal de Contas.

(B) tem natureza jurídica de ato complexo, porque
proveniente de decisão colegiada, emitida pelos
Conselheiros do Tribunal e alguns representantes do
Legislativo especialmente designados para tanto.

(C) é o ato final do processo de julgamento das contas,
decidindo pelas penalidades aplicáveis ao respon-
sável na hipótese de rejeição daquelas, mas admite
recurso administrativo endereçado ao Poder Le-
gislativo.

(D) integra o processo de julgamento das contas do
Chefe do Executivo e constitui manifestação de
controle a priori do Tribunal de Contas sobre as
mesmas, possibilitando a correção das irregulari-
dades antes da apresentação ao Legislativo.

(E)) constitui manifestação de controle a posteriori do
Tribunal de Contas e integra o processo de
julgamento das contas do Chefe do Executivo, mas
não tem caráter de definitividade, podendo ser
rejeitado pelo Legislativo.

104. No processo de julgamento das contas dos adminis-
tradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indireta o
Tribunal de Contas do Piauí

(A)) pode analisar o mérito das despesas realizadas,
observando, no decorrer do processo, o contraditório
e a ampla defesa, inclusive possibilitando ao respon-
sável o recolhimento do débito apurado e da multa
eventualmente fixada na decisão proferida pela
Corte.

(B) deve respeitar o contraditório e ampla defesa, con-
cedendo oportunidade de manifestação ao respon-
sável pelas contas julgadas irregulares, mas não
promove a cobrança de quaisquer valores, nem das
multas impostas pela Corte.

(C) pode analisar o mérito das despesas realizadas,
mas não pode apurar eventual prejuízo ocorrido,
devendo comunicar o órgão referido para as me-
didas judiciais pertinentes à cobrança.

(D) deve respeitar o contraditório e a ampla defesa,
concedendo irrestrita oportunidade de manifestação
ao responsável pelas contas, vez que, dada a
natureza de provimento jurisdicional da decisão do
Tribunal de Contas, a cobrança dos valores
apurados prosseguirá judicialmente, sob a titulari-
dade do Ministério Público.

(E) não pode analisar a legalidade e o mérito das despe-
sas, mas pode possibilitar ao responsável o paga-
mento do débito apurado ou da multa fixada, já que
a decisão da Corte tem eficácia de título executivo.

_________________________________________________________

105. O “controle é exercitável em todos e por todos os Poderes
de Estado, estendendo-se a toda a Administração e
abrangendo todas as suas atividades e agentes. Bem por
isso, diversifica-se em variados tipos e formas de atuação
para atingir os seus objetivos.” (MEIRELES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro. 8.ed. São Paulo: Ed. RT,
1981. p. 639). Em relação ao controle da Administração
Pública diz-se

(A) o controle interno da Administração Direta sobre a
Indireta advém do seu poder de tutela, não se
submetendo ao princípio da legalidade, diversamen-
te do controle externo, praticado nos estritos termos
da lei.

(B) o controle externo é desenvolvido primordialmente
pelo Tribunal de Contas, na forma das competências
constitucionais que lhe foram atribuídas, mas em
relação à Administração Indireta somente tem lugar
após o controle desempenhado pela Administração
Direta, do qual é revisor.

(C) o controle externo é realizado pelo Legislativo, mas
não abrange os demais Poderes da Federação, em
virtude da independência constitucional dos mes-
mos.

(D)) o poder de tutela da Administração Pública Direta
manifesta-se no dever de controle sobre a Adminis-
tração Pública Indireta, exercido nos limites
estabelecidos em lei, mas não afasta o controle
externo exercido pelo Tribunal de Contas.

(E) o controle externo desenvolvido pelo Poder Legis-
lativo também se estende aos demais Poderes da
Federação, mas nesses casos não há auxílio do
Tribunal de Contas, o que excederia suas atribui-
ções constitucionais.
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106. As funções do Tribunal de Contas compreendem

(A) fiscalização financeira propriamente dita e de con-
sulta, não podendo agir ex officio, dependendo de
representação do ente interessado ou do Ministério
Público.

(B)) julgamento das contas dos administradores respon-
sáveis por gerir valores públicos da Administração,
compreendendo a aplicação de medidas sancio-
natórias, previstas em lei.

(C) prestação de informações ao Congresso Nacional,
vez que sua atuação está subordinada hierarqui-
camente ao Poder Legislativo, este que não está
submetido a seu controle.

(D) emissão de parecer prévio sobre as contas do
Governador do Estado e julgamento das contas dos
administradores públicos, aplicando medidas san-
cionatórias instituídas por meio de decreto do
Presidente do Tribunal.

(E) emissão de parecer prévio e julgamento das contas
do Governador do Estado, decisão que vincula o
Poder Judiciário, que somente pode proceder ao
exame de legalidade do procedimento.

_________________________________________________________

107. Ao Tribunal de Contas do Piauí poderão ser submetidas
consultas, na forma do Regimento Interno, que deverão

(A) ser apresentadas diretamente pelo servidor ou inte-
ressado ao Presidente do Tribunal, que as responderá
no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o requerente
esteja devidamente identificado e tenha trazido
elementos concretos sobre a questão levantada.

(B) ser apresentadas por qualquer interessado, sendo
que o acórdão produzido sobre o tema não tem
caráter vinculante em relação a casos análogos.

(C)) ser apresentadas observando a competência legal-
mente estabelecida e sem referir-se a caso concreto,
sendo que o parecer gerado das mesmas importa
em pré-julgamento da tese discutida.

(D) ser apresentadas por meio de requerimento informal,
mas que deverão ser instruídos com provas técnicas
produzidas pelo requerente a respeito do caso con-
creto em questão, justificando a relevância da consulta.

(E) ser apresentadas na forma legalmente estabelecida,
sendo encaminhadas ao Ministério Público atuante
junto ao Tribunal sempre que versarem sobre caso
concreto, situação em que geram efeitos vinculantes.

_________________________________________________________

108. Nos processos de prestação ou tomadas de contas serão
consideradas
(A) contas regulares com ressalva as que apresentarem

qualquer falha de caráter formal, desde que prescindam
de retificação e não constituam qualquer ilegalidade.

(B)) contas regulares com ressalva as que apresentem
falha formal passível de correção, ainda que consista
em ilegalidade, desde que não seja de natureza grave
e não represente dano injustificado ao erário.

(C) contas irregulares as que evidenciarem qualquer falha
de caráter formal, ainda que não seja de natureza
grave e não represente dano injustificado ao erário.

(D) contas irregulares somente as que evidenciem
desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos e ensejem o ressarcimento do prejuízo.

(E) contas regulares as que, embora evidenciem desvio de
dinheiro público, tenham gerado ressarcimento ao
erário do valor do prejuízo, inibindo a fixação de multa.

109. No desempenho da função de fiscalização o Tribunal de
Contas recebeu cópia do relatório do encarregado do
controle financeiro e orçamentário interno de determinado
órgão estadual, constatando graves irregularidades na
conduta do ordenador de despesas. Nesse caso, poderá

(A) aplicar, desde logo, sanção disciplinar prevista no
Estatuto dos Funcionários Públicos correlato, valen-
do-se de sua superioridade hierárquica em relação
ao ente controlado.

(B) aplicar, desde logo, sanção disciplinar prevista no Es-
tatuto dos Funcionários Públicos correlato, valendo-se
de sua condição de titular do controle externo exercido
sobre as entidades que gerenciam dinheiro público.

(C) representar ao poder competente para comunicar a
aplicação de sanção disciplinar prevista no Estatuto
dos Funcionários Público vigente, bem como para
solicitar a representação ao Ministério Público para
providências de caráter penal.

(D) representar ao Ministério Público atuante junto ao
Tribunal para que este, desde logo, proponha a
medida judicial cabível para aplicação de sanção
disciplinar contra o responsável.

(E)) representar ao poder competente para que este
tome, desde logo, se o caso, na forma da legislação
aplicável, providências disciplinares em relação a
seu funcionário.

_________________________________________________________

110. Considerando-se a relevância da matéria de competência
do Tribunal de Contas do Estado, tem-se que, de acordo
com seu Regimento Interno,

(A) as sessões realizadas naquela Corte serão reservadas,
cabendo aos interessados nos respectivos resultados
obter autorização da Presidência para participação.

(B) não lhe é permitido o estabelecimento de recesso de
suas sessões, ainda que não representem inter-
rupção total de seus serviços.

(C)) as sessões realizadas na Corte de Contas serão
públicas, salvo hipóteses excepcionais, como para a
preservação de direitos individuais.

(D) não lhe é dado estabelecer, em Regimento Interno,
o período de recesso, que deverá ser fixado por ato
da Presidência do Senado Federal, ao qual está
subordinado hierarquicamente.

(E) as sessões realizadas durante o recesso serão
obrigatoriamente públicas, porque excepcionais,
ainda que possam tratar de assuntos de natureza
administrativa ou possam significar violação a direi-
tos individuais.

_________________________________________________________
SEGURIDADE SOCIAL

111. O segurado, em gozo de auxílio-doença, que não consiga
recuperação para a atividade que exercia habitualmente

(A) perderá o gozo do auxílio-doença.

(B) deverá continuar em gozo do auxílio-doença até que
recupere sua capacidade para exercer a atividade
que exercia habitualmente.

(C) perderá o gozo do auxílio-doença e deverá
submeter-se a processo de reabilitação profissional
que lhe garanta exercer outra atividade.

(D)) deverá continuar em gozo do auxílio-doença e
submeter-se a processo de reabilitação profissional
que lhe garanta exercer outra atividade.

(E) deverá continuar em gozo do auxílio-doença,
optando, por sua vontade, a submeter-se a processo
de reabilitação profissional.
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112. Em relação aos dependentes dos segurados, analise as
proposições numeradas abaixo.

I. Os concorrentes de uma mesma classe concorrem
em condições de igualdade.

II. A existência de dependente em uma classe não
exclui do direito às prestações os dependentes das
classes seguintes.

III. A dependência é presumida para o(a) cônjuge,
companheiro(a), filho não emancipado ou equipa-
rado, menores de 21 anos, ou inválidos de qualquer
idade, e para as demais classes (pais e irmãos)
deverá ser comprovada.

IV. Quando um dos dependentes de uma classe perde
o direito ao benefício os demais não podem
acrescer às suas aquela quota perdida.

São verdadeiras as proposiçõs

(A) I e II.
(B)) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) II e IV.

_________________________________________________________

113. Sobre os segurados da Previdência Social é INCORRETO
afirmar:

(A) O exercício de atividade remunerada sujeita o
segurado a filiação obrigatória à Previdência Social.

(B) Os segurados e os dependentes são considerados
beneficiários na Previdência Social.

(C) O empregado, o empregado doméstico, o contri-
buinte individual, o trabalhador avulso e o segurado
especial são segurados obrigatórios da Previdência
Social.

(D) A diferença básica entre o segurado obrigatório e o
segurado facultativo está no fato de que a filiação do
primeiro decorre da lei, enquanto a do segundo
representa ato volitivo.

(E)) O segurado que exercer, concomitantemente, mais
de uma atividade remunerada sujeitas à filiação na
Previdência Social, somente será obrigado a filiar-se
em relação a uma delas.

_________________________________________________________

114. O segurado pode receber a aposentadoria por invalidez e
continuar trabalhando?

(A) Sim. A concessão de aposentadoria por invalidez
não depende do afastamento do segurado de suas
atividades laborais.

(B) Sim. Porém, será descontada da aposentadoria por
invalidez o valor que o segurado receber a título de
remuneração em sua atividade.

(C)) Não. A concessão de aposentadoria por invalidez
está condicionada ao afastamento do segurado de
todas as atividades trabalhistas.

(D) Não. Porém, o segurado poderá acumular a aposen-
tadoria por invalidez com outra aposentadoria.

(E) Sim. A concessão da aposentadoria por invalidez po-
de, inclusive, ser cumulada com outra aposentadoria.

115. Considerando o aspecto temporal do benefício auxílio-
doença, analise as proposições numeradas abaixo.

I. Para o segurado empregado, o benefício é devido a
contar do 16o dia do afastamento da atividade.

II. Para os demais segurados, exceto os empre-
gados, o benefício é devido a contar da data de
início da incapacidade.

III. Para todos os segurados, o benefício é devido a con-
tar da data do requerimento, quando este for efetivado
após o 16o dia do afastamento da atividade.

IV. Para o segurado empregado o benefício é devido a
contar da data do afastamento da atividade.

São verdadeiras as proposições

(A)) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) II e IV.
_________________________________________________________

116. Os segurados da Previdência Social contribuem para o
financiamento da Seguridade Social. Sobre as Contri-
buições Sociais dos segurados, é correto afirmar:

(A) Os segurados empregados, os domésticos e os
trabalhadores avulsos têm sua contribuição social
calculada mediante a aplicação de determinadas
alíquotas sobre os seus salários-de-contribuição,
conforme o valor por eles declarados.

(B) A contribuição social dos contribuintes individuais e dos
segurados facultativos tem alíquotas progressivas que
variam conforme o valor do salário-de-contribuição.

(C) O segurado especial tem sua contribuição social
calculada mediante a incidência de uma alíquota sobre
o total das remunerações que ele paga a seus
empregados.

(D) Os segurados empregados e trabalhadores avulsos
têm sua contribuição social calculadas mediante a
incidência de determinadas alíquotas que variam
conforme o valor do salário-de-contribuição indepen-
dente do limite máximo definido pela lei.

(E)) O segurado contribuinte individual que prestar
serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir, da
sua contribuição social mensal, 45% (quarenta e
cinco porcento) da efetiva contribuição social da
empresa recolhida sobre a remuneração que esta
lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a
9% do respectivo salário-de-contribuição.
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117. Das alternativas abaixo, NÃO é considerada como tempo
de contribuição para fins previdenciários:

(A) O período de contribuição efetuada por segurado
depois de ter deixado de exercer atividade
remunerada que o enquadrava como segurado
obrigatório da Previdência Social.

(B)) O tempo já considerado para concessão de qualquer
aposentadoria prevista na lei ou por outro regime de
previdência social.

(C) O tempo de serviço público prestado à
administração federal direta e autarquias federais,
bem como às estaduais, do Distrito Federal e
municipais, quando aplicada a legislação que
autorizou a contagem recíproca de tempo de
contribuição.

(D) O tempo de serviço público federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, inclusive o prestado a
autarquia ou a sociedade de economia mista ou
fundação instituída pelo Poder Público, regularmente
certificado na forma da lei.

(E) O período de licença remunerada, desde que tenha
havido desconto de contribuições.

_________________________________________________________

118. Em relação à Justificação Administrativa é INCORRETO
afirmar:

(A)) O processamento da justificação administrativa
independe de requerimento do interessado, sendo
determinado ex oficio pela autoridade administrativa
quando demonstrada que a prova que se pretende
produzir estiver baseada em início de prova material.

(B) O fato que depender da comprovação por registro
público de casamento, de idade ou de óbito, ou de
qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva
forma especial impede a justificação administrativa.

(C) A prova exclusivamente testemunhal produzida pela
justificação administrativa, mesmo quando não
baseada em início de prova material, será admitida
para fins previdenciários em caso de motivo de força
maior ou caso fortuito notórios.

(D) A justificação administrativa constitui recurso utiliza-
do para suprir a falta ou a insuficiência de
documentos quando estes forem exigidos como
meio de provas para fins previdenciários.

(E) O processamento de justificação administrativa
somente será admitido se ficar evidenciada a
impossibilidade de outro meio capaz de configurar a
verdade do fato alegado e se for baseada em início
de prova material.

119. Sobre a contagem recíproca de tempo de contribuição
para fins previdenciários, é INCORRETO afirmar:

(A) É assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na atividade privada, rural e urbana, e
do tempo de contribuição ou de serviço na
administração pública.

(B) Em caso de contagem recíproca do tempo de
contribuição, os diferentes sistemas de previdência
social se compensarão financeiramente.

(C) A compensação financeira será feita ao sistema a
que o interessado estiver vinculado ao requerer o
benefício pelos demais sistemas, em relação aos
respectivos tempos de contribuição ou de serviço.

(D)) O benefício, resultante de contagem do tempo de
contribuição entre atividades privadas e de serviço
na administração pública, será concedido e pago
pelo sistema a que o interessado optar no momento
do requerimento, independentemente daquele em
que estiver vinculado.

(E) Na contagem recíproca do tempo de contribuição
entre atividades privadas e de serviço na admi-
nistração pública, o resultado da soma que exceder,
30 (trinta) anos para as mulheres e 35 (trinta e cinco)
anos para os homens, não será levado em
consideração para qualquer efeito.

_________________________________________________________

120. O regime previdenciário do Estado do Piauí poderá
conceder aposentadoria para os servidores abrangidos
pelo Instituto de Assistência e Previdência do Estado do
Piauí, respeitados os limites constitucionais e legais. Nos
termos da lei, NÃO poderá ser concedida aposentadoria

(A) por invalidez permanente, com proventos propor-
cionais ao tempo de contribuição.

(B)) por tempo de serviço, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria.

(C) voluntária integral, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observados sessenta anos de
idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição, se mulher.

(D) compulsória, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(E) voluntária proporcional, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observados sessenta e cinco
anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher.
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