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INSTRUÇÕES 

COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO - CASAN

Nome do Candidato  Inscrição

    
 O caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 

numeradas sequencialmente, de 

acordo com o exposto no quadro a 

seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 

de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 

para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 

à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 

de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do 
início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário 

ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de 
prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 

candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde 

que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido 

em edital. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 

das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 

ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 

determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 

Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 

Cargo:

TODAS AS LOCALIDADES



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia posterior à aplicação da prova.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

‘Plano contra crise hídrica é como seguro: para não 
usar’, diz secretário

Documento prevê a implantação de rodízio em 
situações de emergência.
Governo de SP apresentou plano nesta quinta-feira, 
com 5 meses de atraso.

O secretário estadual de Recursos Hídricos, 
Benedito Braga, comparou o plano de contingência 
contra a crise hídrica em São Paulo com um 
seguro: “estamos fazendo para não usar”, afirmou. 
O documento, obtido com exclusividade pelo G1 
na semana passada, foi apresentado oficialmente, 
com cinco meses de atraso, nesta quinta-feira (19). 
Na reunião estavam presentes representantes de 
prefeituras da região metropolitana e entidades.

Braga afirmou que o plano demorou para ser 
apresentado porque foi um trabalho integrado 
entre o estado paulista, municípios, sociedade civil 
e universidades. “Obviamente em uma região tão 
complexa como a região metropolitana de São Paulo, 
o levantamento de dados é muito demorado, não é 
muito simples”, disse o secretário.

O plano de contingência vai orientar como o poder 
público, companhias e sociedade civil devem agir no 
caso de seca ou de desabastecimento de água para a 
população. O documento também prevê a implantação 
de rodízio – cortes sistemáticos na distribuição – em 
situações de emergência. De acordo com o secretário 
de Recursos Hídricos, a Grande São Paulo está, 
atualmente, em estado de atenção.

Três níveis de ações  
O plano de contingência,  divulgado  com  
exclusividade pelo G1 na semana passada, considera 
ações em três níveis (veja abaixo).

Atualmente, segundo o governo estadual, a 
Grande São Paulo está no nível 2 - Alerta porque 
os reservatórios ainda estão com níveis baixos. O 
secretário de Recursos Hídricos garante, no entanto, 
que todas as medidas necessárias para essa situação 
já foram tomadas.

“O Cantareira ainda está no volume morto. O Alto 
Tietê está com 15% da capacidade. Entretanto, nós 
estamos no processo de redução de pressão a noite, 
e assim por diante. Essa é uma característica de 
redução na demanda quando a perspectiva de oferta 
ainda é baixa. Porém não está ainda em uma situação 

tão complicada que você não consiga o nível dos 
reservatórios estáveis”, completou.

Níveis e ações
NÍVEL 1 - ATENÇÃO: deverá ser adotado quando 

houver sinais de estiagem prolongada, quando então 
passa a existir uma situação de risco elevado de não 
ser atendida a demanda de água.

NÍVEL 2 - ALERTA: será adotado quando a 
situação dos sistemas de abastecimento chegar a 
níveis críticos, podendo comprometer a curto prazo o 
atendimento à demanda de abastecimento de água. O 
risco de não atendimento é elevado.

“Isso quer dizer que, mesmo se você estiver 
fazendo tudo isso e o nível dos reservatórios 
continuar caindo, aí seria necessário acionar o nível 
de emergência. Porque seria necessário não só 
reduzir a pressão mas cortar água mesmo, para que 
a gente não ficasse dependendo só da água do rio”, 
explicou o secretário de Recursos Hídricos, Benedito 
Braga.

NÍVEL 3 - EMERGÊNCIA: será adotado quando 
for eminente o não atendimento da demanda, uma 
vez que um ou mais sistemas de abastecimento 
estejam sob elevado risco de esvaziamento crítico, 
comprometendo o abastecimento de parte da 
população com grau de severidade significativo.

Neste nível (emergência) serão feitos cortes 
sistemáticos no abastecimento de água de modo 
a evitar o colapso total de um ou mais sistemas 
produtores de água potável. Em caso de emergência, 
quando a possibilidade do rodízio existe, o plano 
prevê ações como a restrição de água potável para 
atividades industriais de grande impacto e atividades 
de irrigação.

Caberá à Sabesp, à Secretaria de Recursos 
Hídricos e às prefeituras a operação de abastecimento 
em pontos prioritários e a requisição, se necessário, 
de poços outorgados para a distribuição de água à 
população em pontos de apoio.
[...].

Retirado e adaptado de: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/11/
governo-de-sp-apresenta-plano-contra-crise-hidrica-com-5-meses-de

-atraso.html. Acesso em: 09 dez. 2015.



4 Cargo: Advogado

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, assinale a alternativa 
correta. 

(A) O plano de contingência contra a crise hídrica em 
São Paulo foi elaborado para ser utilizado com 

urgência.  

(B) Braga justificou o atraso na entrega do plano de 
contingência contra a crise hídrica em São Paulo, 

afirmando que se trata de uma região extensa, na 
qual o levantamento de dados é algo que demanda 
muito tempo. 

(C) O plano de contingência contra a crise hídrica em 

São Paulo visa orientar somente a população no 

que se refere ao desabastecimento de água. 

(D) O documento também prevê um rodízio permanente 
para toda a cidade de São Paulo. 

(E) Embora os reservatórios continuem com um nível 

baixo, a cidade de São Paulo já saiu do nível de 

alerta. 

QUESTÃO 02
Em relação ao texto, assinale a alternativa 
correta. 

(A) No excerto “[...] O documento, obtido com 

exclusividade pelo G1 na semana passada [...]”, 

o termo em destaque foi utilizado para fazer 

referência ao termo “seguro”.  
(B) No excerto “[...] Essa é uma característica de 

redução na demanda quando a perspectiva de oferta 

ainda é baixa [...]”, o termo em destaque foi utilizado 
para anunciar “em uma situação tão complicada”, 
expressão que aparece posteriormente no texto. 

(C) No excerto “[...] O documento, obtido com 

exclusividade pelo G1 na semana passada [...]”, 

o termo em destaque foi utilizado para fazer 

referência a “plano de contingência”.  
(D) No excerto “[...] O secretário de Recursos Hídricos 

garante, no entanto, que todas as medidas 

necessárias para essa situação já foram tomadas 

[...]”, a expressão em destaque foi utilizada para 

fazer referência à crise hídrica de todo o estado de 

São Paulo.

(E) No excerto “[...] Essa é uma característica de 
redução na demanda quando a perspectiva de 

oferta ainda é baixa [...]”,o termo em destaque foi 
utilizado para retomar “O Cantareira ainda está no 
volume morto”. 

 

QUESTÃO 03
Em “[...] O documento também prevê a 
implantação de rodízio – cortes sistemáticos na 
distribuição – em situações de emergência [...]”, 
é correto afirmar que a expressão em destaque  

(A) funciona como aposto explicativo e estabelece 

uma relação de equivalência com o termo “rodízio”. 
(B) funciona como adjunto adnominal, completando o 

sentido da palavra “rodízio”. 
(C) funciona como aposto enumerativo, mas não 

estabelece relação de equivalência com o termo 

ao qual se relaciona. 

(D) funciona como aposto especificativo e estabelece 
uma relação de equivalência com o termo “rodízio”.

(E) equivale ao termo “documento”. Portanto, pode ser 
excluída sem prejuízo semântico.  

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que o termo em 
destaque apresenta uma inadequação quanto 
ao uso ou não do acento grave. 

(A) “[...] o plano de contingência contra a crise hídrica 

[...]”. 

(B) “[...] distribuição de água à população em pontos 

de apoio [...]”.

(C) “[...] nós estamos no processo de redução de 
pressão a noite [...]”. 

(D) “[...] Caberá à Sabesp [...] a operação de 

abastecimento em pontos prioritários e a requisição 

[...]”. 

(E) “[...] o atendimento à demanda de abastecimento 

de água [...]”. 

QUESTÃO 05
Em “[...] Isso quer dizer que, mesmo se 
você estiver fazendo tudo isso e o nível 
dos reservatórios continuar caindo, aí seria 
necessário acionar o nível de emergência [...]”  
os verbos em destaque estão

(A) ambos no modo imperativo. 
(B) ambos no modo indicativo.

(C) respectivamente no modo subjuntivo e no 

imperativo. 

(D) respectivamente no modo subjuntivo e no indicativo. 

(E) ambos no modo subjuntivo. 

QUESTÃO 06
No excerto “[...] O secretário de Recursos 
Hídricos garante, no entanto, que todas as 
medidas necessárias para essa situação já 
foram tomadas [...]”, a expressão em destaque 
é 

(A) uma conjunção integrante que retoma o termo que 
lhe é anterior.

(B) um pronome relativo que retoma o termo que lhe é 
anterior.

(C) uma conjunção integrante que introduz uma oração 

subordinada substantiva objetiva direta. 
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O(D) um pronome indefinido equivalendo a “que 
coisa”. 

(E) uma conjunção integrante que introduz uma 

oração subordinada substantiva objetiva indireta.

QUESTÃO 07
Em relação ao excerto “[...] O risco de não 
atendimento é elevado [...]”, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Tem como núcleo do predicado o verbo “é”.
(B) Apresenta um predicado verbal. 
(C) Não apresenta predicado. 

(D) Apresenta um predicado verbo-nominal. 
(E) Apresenta um predicado nominal. 

QUESTÃO 08
Em “[...] O secretário de Recursos Hídricos 
garante, no entanto, que todas as medidas 
necessárias para essa situação já foram 
tomadas [...]”, a expressão em destaque pode 
ser substituída, permanecendo no mesmo 
lugar, sem alteração de sentido, por

(A) assim.
(B) por isso.

(C) entretanto. 

(D) desse modo.

(E) mas. 

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa correta em relação ao 
excerto “[...] Caberá à Sabesp, à Secretaria 
de Recursos Hídricos e às prefeituras a 
operação de abastecimento em pontos 
prioritários e a requisição, se necessário, 
de poços outorgados para a distribuição de 
água à população em pontos de apoio [...]”. 

(A) O sujeito da oração é somente “operação”. 
(B) O sujeito da oração possui dois núcleos: 

“operação” e “requisição”.
(C) O sujeito da oração é “Sabesp”, “Secretaria de 

Recursos Hídricos” e “Prefeituras”. 
(D)  O sujeito da oração possui um núcleo: 

“abastecimento”. 
(E) O sujeito da oração é somente “requisição”. 

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta em relação à 
ortografia. 

(A) chuchu - berinjela. 
(B) mecher - jiló. 
(C) chuchu - giló. 
(D) xuxu - beringela.
(E) mexer - beringela. 

QUESTÃO 11
Por usar o limite de sua conta bancária, o 
Sr. João teve que pagar, pelos três meses 
de atraso, juros compostos de 25% ao mês 
sobre o valor devido. Se o valor sobre o qual 
incidem os juros corresponde a R$1600,00, o 
valor total pago pelo Sr. João, contabilizando 
o valor devido e os juros correspondentes, 
foi de

(A) R$ 2800,00.
(B) R$ 1200,00.
(C) R$ 3125,00.
(D) R$ 3000,00.
(E) R$ 2000,00.

QUESTÃO 12
Certo número Q é tal que seu quadrado é igual 
ao seu quíntuplo. Dessa forma, Q é igual a

(A) apenas 5.
(B) apenas 7.

(C) 0 e 7.

(D) 5 e 7.

(E) 0 e 5.

 

QUESTÃO 13
Três pessoas investiram certo capital para 
a abertura de uma lanchonete. O sócio A 
investiu R$12 000,00, o sócio B investiu R$18 
000,00 e o sócio C investiu R$30 000,00. Ao fim 
de dois anos, perceberam que seria possível 
fazer uma retirada de R$420 000,00. Sabendo 
que cada sócio recebeu uma parte desses 
R$420 000,00 e que essa parte era diretamente 
proporcional ao seu investimento, o sócio C 
recebeu

(A) R$126 000,00.
(B) R$84 000,00.
(C) R$42 000,00.
(D) R$210 000,00.
(E) R$300 000,00.
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I N F O R M Á T I C A

QUESTÃO 14
Ao final de certo jogo, em que fichas de cores 
diferentes recebem pontuações diferentes, 
João e Mário contaram suas fichas. João 
verificou que tinha 5 fichas verdes e 8 fichas 
vermelhas, totalizando 44 pontos. Ao contar 
suas fichas, Mário percebeu que tinha 3 fichas 
verdes e 12 fichas vermelhas, totalizando 
48 pontos. Segundo esse padrão, quantos 
pontos vale cada ficha verde?

(A) 4
(B) 5

(C) 3

(D) 6

(E) 8

QUESTÃO 15
Lançando uma moeda não viciada por 
três vezes consecutivas e anotando seus 
resultados, a probabilidade de que a face 
voltada para cima tenha apresentado ao 
menos uma cara e ao menos uma coroa é

(A) 0,66.
(B) 0,75.

(C) 0,80.
(D) 0,98.
(E) 0,50.

QUESTÃO 16
Em informática, é importante entender como 
um computador interpreta os dados por meio 
de sinais eletrônicos. O BIT (Binary Digit) é a 
forma que o computador processa e interpreta 
os dados. Ciente disso, assinale a alternativa 
que representa, em binário, o número “2015”, 
sabendo que esse número está na base 10. 

(A)  0001 0001 0001 
(B)  1110 1110 0000

(C)  1111 1111 1111

(D) 0111 1101 1111

(E)  1111 0110 1111

QUESTÃO 17
Um computador busca a primeira instrução 
na memória e decodifica para determinar seus 
operandos e as operações a serem executadas 
com eles. Depois disso, ele as executa e ainda 
na sequência ele busca, decodifica e executa 
as instruções subsequentes. Isso é repetido 

até que o programa pare de executar. Essa 
sequência é tecnicamente conhecida como

(A)  ciclo da CPU.
(B)  busca em memória. 

(C)  indexação de disco.

(D)  descarga de cache.

(E)  alimentação de buffer.

QUESTÃO 18
Um determinado usuário administrativo 
(superusuário) do sistema operacional 
Linux disparou o seguinte comando em um 
X-terminal no diretório conhecido como raiz 
ou barra: rm A*  . O resultado desse comando, 
após pressionar a tecla Enter do teclado, foi

(A)  listar os arquivos do diretório que iniciam com a 
letra A. 

(B)  fazer um backup dos arquivos do sistema.

(C)  remover todos os arquivos do sistema.  

(D)  apagar os diretórios iniciando com a letra A.
(E)  apagar todos os arquivos iniciando com a letra A.

QUESTÃO 19
No MS-PowerPoint, existe a possibilidade 
de se utilizar um slide “superior”, em 
uma hierarquia de slides, que armazena 
informações sobre layouts de tema e slide de 
uma apresentação, incluindo plano de fundo, 
cores, fontes, efeitos, tamanhos de espaço 
reservado e posicionamento. Esse tipo de 
slide no MS-PowerPoint é tecnicamente 
conhecido como 

(A)  Layout Mestre.
(B)  Link Mestre.

(C)  Slide Mestre.

(D)  Notas Mestre.

(E)  Folheto Mestre.

QUESTÃO 20
É possível um computador pegar qualquer 
tipo de malware simplesmente quando o 
usuário visita uma página infectada. Isso 
é chamado tecnicamente de “contágio por 
contato”. Uma das três variações do contágio 
por contato é quando

(A)  o usuário instala e utiliza uma barra de 
ferramentas de terceiro infectada.

(B)  o antivírus está infectado por causa de uma 

navegação irresponsável.

(C)  não se possui um antivírus instalado no 

computador.

(D)  um usuário “espeta” um pendrive infectado.
(E)  se instala algum programa no computador.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 21
Avalie a situação a seguir descrita e assinale 
a alternativa correta. Ao analisar um contrato 
a ser firmado na companhia de água e 
saneamento, que tenha por objeto a prestação 
de serviços públicos de saneamento básico, 
deverá, o advogado da companhia, exigir, sob 
pena de invalidade, a existência no contrato 
de

(A) um plano macro ambiental, com impacto 
ambiental para os próximo 40 anos.

(B) estudo comprovando a viabilidade técnica e 
econômico-financeira da prestação universal e 
integral dos serviços, nos termos do respectivo 

plano de saneamento básico.

(C) um sistema de atualização semestral do valor 

das tarifas.

(D) realização prévia de audiência e de consultas 
públicas sobre o edital de licitação, em qualquer 
caso de contratação.

(E) um plano educacional de educação ambiental e 

uso racional da água.

 

QUESTÃO 22
Sobre as infrações contra a Companhia 
de Água e Saneamento de Santa Catarina, 
assinale a alternativa correta.

(A) A penalidade contra infrações consideradas 
graves será na valor equivalente a 100 vezes 

o valor da tarifa mínima da categoria na qual o 

imóvel se enquadra. 

(B) Considera-se infração muito grave a instalação 
de bomba, aparelhos supressores de ar ou 

quaisquer dispositivos no ramal predial ou na 

rede de distribuição. 

(C) A violação do lacre da porta do abrigo de proteção 
do cavalete e do hidrômetro é considera uma 
infração leve, com penalidade de 20 vezes o 

valor da tarifa mínima da categoria na qual o 

imóvel se enquadra.

(D) No caso de qualquer infração cometida por 

grande consumidor, que tenha consumo acima 

de 5.000 m3/mês, a multa aplicada será ainda 

acrescida do valor correspondente ao dobro da 

média anual de consumo. 
(E) A derivação do ramal antes do hidrômetro é 

considerada infração grave, com penalidade no 

valor de 50 vezes o valor da tarifa mínima da 

categoria na qual o imóvel se enquadra. 

 

QUESTÃO 23
Em relação à interpretação e à integração da 
legislação tributária, assinale a alternativa 
correta.

(A) A legislação tributária do município nunca vigora 
fora do respectivo território. 

(B) É possível, por interpretação analógica ou 

extensiva, criar-se fato gerador não previsto em 
lei. 

(C) A lei tributária não pode alterar a definição, o 
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 
formas de direito privado, utilizados, expressa 

ou implicitamente, pela Constituição Federal 

e pelas Constituições dos Estados, mas pode 

alterar a definição, o conteúdo e o alcance 
utilizados pelas Leis Orgânicas dos Municípios. 

(D) Os princípios gerais de direito privado utilizam-
se para pesquisa da definição, do conteúdo e do 
alcance de seus institutos, conceitos e formas, 

mas não para definição dos respectivos efeitos 
tributários. 

(E) A legislação tributária não deverá ser interpretada 
literalmente quando dispor sobre a suspensão 

ou exclusão do crédito tributário e quando dispor 
sobre a dispensa do cumprimento de obrigações 

tributárias acessórias. 

QUESTÃO 24
Sobre a obrigação tributária, assinale a 
alternativa correta.

(A) No Direito Tributário, só existe a obrigação 
tributária principal. 

(B) A obrigação tributária principal decorre da 
legislação tributária e tem por objeto as 

prestações, positivas ou negativas, nela 

previstas no interesse da arrecadação. 

(C) Sem exceção, considera-se ocorrido o fato 
gerador e existentes os seus efeitos, tratando-
se de situação de fato, desde o momento em 

que se verificarem as circunstâncias materiais 
necessárias a que produza os efeitos que 

normalmente lhe são próprios. 

(D) As convenções particulares, relativas à 
responsabilidade pelo pagamento de tributos, 

nunca podem ser opostas à Fazenda Pública, 
para modificar a definição legal do sujeito passivo 
das obrigações tributárias correspondentes. 

(E) Será sujeito passivo responsável da obrigação 

tributária, aquele que, sem revestir a condição 

de contribuinte, tem obrigação decorrente de 

disposição expressa de lei. 
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QUESTÃO 25
Quanto à relação de emprego e sua extinção, 
assinale a alternativa correta.

(A) Considera-se empregador a empresa, individual 
ou coletiva, que, compartilhando os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige 

a prestação pessoal de serviços.

(B) Considera-se empregado toda pessoa física 
que prestar serviços de natureza não eventual 

a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário. 

(C) O pedido de demissão ou recibo de quitação de 

rescisão do contrato de trabalho, firmado por 
empregado com mais de 11 meses de serviço, 

só será válido quando feito com a assistência do 

respectivo sindicato ou perante a autoridade do 

Ministério do Trabalho. 
(D) Nos contratos que tenham termo estipulado, o 

empregador que, sem justa causa, despedir o 

empregado será obrigado a pagar-lhe, a título 
de indenização, e por metade, a remuneração a 

que teria direito até o termo do contrato mais o 
valor equivalente ao FGTS. 

(E) Presume-se o abandono de emprego se o 
trabalhador não retornar ao serviço no prazo 

de 30 dias úteis após a cessação do benefício 
previdenciário nem justificar o motivo de não o 
fazer. 

QUESTÃO 26
Quanto à responsabilidade das empresas e à 
terceirização, assinale a alternativa correta.

(A) Os entes integrantes da Administração Pública 
direta e indireta respondem subsidiariamente, 

caso evidenciada a sua conduta culposa no 

comprimento das obrigações da Lei 8.666/93, 
especialmente na fiscalização do cumprimento 
das obrigações contratuais e legais da 

prestadora de serviço como empregadora. A 
aludida responsabilidade não decorre de mero 

inadimplemento das obrigações trabalhistas 

assumidas pela empresa regularmente 

contratada. 

(B) A contratação de trabalhadores por empresa 
interposta é legal, formando-se o vínculo 
diretamente com o tomador dos serviços, salvo 

no caso de trabalho temporário. 

(C) Forma vínculo de emprego com o tomador 

a contratação de serviços de vigilância, de 

conservação e limpeza, bem como a de serviços 

especializados ligados à atividade-meio do 
tomador, mesmo que inexistente a pessoalidade 

e a subordinação direta. 

(D) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, 

por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos 

serviços, quanto àquelas obrigações, mesmo 

que não haja participado da relação processual 

e conste também do título executivo judicial. 
(E) A contratação irregular de trabalhador, através 

de empresa interposta, gera vínculo de emprego 

com os órgãos da administração pública indireta. 

QUESTÃO 27
Quanto à competência e ao jus postulandi 
na Justiça do Trabalho, assinale a alternativa 
correta.

(A) O jus postulandi na Justiça do Trabalho, limita-se 
às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais 
do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, 
a ação cautelar, o mandado de segurança e os 

recursos de competência do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

(B) A Justiça do Trabalho é competente para 
determinar o recolhimento das contribuições 

fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, 
quanto à execução das contribuições 

previdenciárias, vai além das sentenças 
condenatórias em pecúnia que proferir e aos 
valores, objeto de acordo homologado, que 

integrem o salário de contribuição.

(C) Não compete à Justiça do Trabalho a execução 
de ofício, da contribuição referente ao Seguro de 

Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza 
de contribuição para a seguridade social (arts. 

114, VIII, e art. 195, I ‘a’ da CF), pois se destina 
ao financiamento de benefícios relativos à 
incapacidade do empregado decorrente do 

infortúnio no trabalho. 
(D) Não compete à Justiça do Trabalho apreciar 

pedido de complementação de pensão postulada 

por viúva de ex-empregado, por se tratar de 
pedido que deriva do contrato de trabalho. 

(E) Se não houver o conhecimento de recurso de 

revista ou de embargos, a competência para 

julgar ação que vise a rescindir a decisão de 

mérito é do Tribunal Superior do Trabalho. 

QUESTÃO 28
Sobre as provas no processo do trabalho, 
assinale a alternativa correta.

(A) É absoluto o valor probatório das anotações da 
carteira profissional. 

(B) O depoimento das partes e testemunhas que 

não souberem falar a língua nacional será feito 

por meio de intérprete nomeado pelo juiz, e as 
despesas correrão por conta do juízo.
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(C) O documento em cópia oferecido para prova 

não poderá ser declarado autêntico pelo próprio 

advogado. 

(D) Cada uma das partes poderá indicar mais de 3  

testemunhas, e quando se tratar de inquérito, 
esse número poderá ser elevado a 6. 

(E) A testemunha que for parente até o terceiro 
grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer 

das partes, não prestará compromisso, e seu 

depoimento valerá como simples informação. 

QUESTÃO 29
Quanto à competência prevista no Código de 
Processo Civil de 1973, assinale a alternativa 
correta.

(A) Compete à autoridade judiciária brasileira 
conhecer de ações relativas a imóveis situados 

no Brasil, exceto se o proprietário do imóvel for 

estrangeiro. 

(B) A ação intentada perante tribunal estrangeiro 
induz litispendência e obsta que a autoridade 

judiciária brasileira conheça da mesma causa e 

das que lhe são conexas. 

(C) A ação fundada em direito pessoal e a ação 
fundada em direito real sobre bens móveis serão 

propostas, em regra, no foro do domicílio do réu. 
(D) As ações em que o ausente for réu correm no 

foro de seu imóvel ou de seus ascendentes 

ou descendentes, caso não tenha imóvel, que 

é também o competente para a arrecadação, 
o inventário, a partilha e o cumprimento de 

disposições testamentárias. 

(E) É competente o foro do lugar do ato ou fato para 

a reparação do dano, sendo que, se o dano 

sofrido for em razão de delito ou acidente de 

veículos, será competente o foro do domicílio do 

causador do dano. 

QUESTÃO 30
Quanto aos recursos no Código de Processo 
Civil de 1973, assinale a alternativa correta.

(A) O recurso extraordinário e o recurso especial 
impedem a execução da sentença; a interposição 

do agravo de instrumento não obsta o andamento 

do processo, ressalvado o seu recebimento com 

efeito suspensivo. 

(B) A parte, que aceitar tacitamente a sentença ou a 
decisão, poderá recorrer. 

(C) O recurso pode ser interposto pela parte 

vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo 

Ministério Público, sendo necessário o terceiro 
demonstrar o nexo de interdependência entre 

o seu interesse de intervir e a relação jurídica 

submetida à apreciação judicial. 

(D) O recorrente poderá, a qualquer tempo, com 

a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, 

desistir do recurso. 

(E) O recurso interposto por um dos litisconsortes a 

todos aproveita, independentemente se distintos 

ou opostos os seus interesses. 

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa que NÃO demonstra 
as incumbências do Poder Público para 
assegurar a efetividade do Meio Ambiente.

(A) Definir, somente nas unidades da Federação, 
sedes de matriz de biomas e ecossistemas, 

espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e 

a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção. 

(B) Preservar a diversidade e a integridade do 

patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 

de material genético. 
(C) Promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente. 

(D) Preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas.
(E) Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma 

da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade. 
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QUESTÃO 32
Quanto ao Direito Ambiental Penal e 
Processual, previsto na Lei 9.605/98, assinale 
a alternativa correta.

(A) A responsabilidade das pessoas jurídicas exclui 
a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou 

partícipes do mesmo fato. 

(B) As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica 
são a suspensão parcial ou total de atividades, 

interdição temporária de estabelecimento, obra 

ou atividade ou proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como dele obter subsídios, 
subvenções ou doações. 

(C) A sentença penal condenatória, em todas as 
hipóteses, fixará o valor mínimo para reparação 
dos danos causados pela infração, considerando 

os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio 

ambiente. 

(D) A prestação de serviços à comunidade consiste 
na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas 

junto a entidades beneficentes, creches, escolas, 
abrigos e outros similares.

(E)    A prestação de serviços à comunidade pela 
pessoa jurídica consistirá em comprar e 

doar para a Administração Pública área de 
preservação permanente. 

QUESTÃO 33
Referente ao nome empresarial, assinale a 
alternativa correta.

(A) O nome dado às sociedades simples, 
associações e fundações não se equipara ao 

nome empresarial. 

(B) O empresário opera sob firma constituída por 
seu nome, completo ou abreviado, devendo 

adicionar a designação mais precisa da sua 

pessoa ou do gênero da atividade. 

(C) A sociedade em que houver sócios de 
responsabilidade ilimitada operará sob firma, na 
qual os nomes dos sócios de responsabilidade 

limitada e ilimitada poderão figurar, bastando 
para formá-la aditar ao nome de um deles a 
expressão “e companhia” ou sua abreviatura. 

(D) Deverá a sociedade limitada adotar firma ou 
denominação, integrada pela palavra final 
“limitada” ou a sua abreviatura. 

(E)      A sociedade em conta de participação não pode 
ter firma ou denominação. 

QUESTÃO 34
Em relação à transformação, à incorporação, 
à fusão e à cisão das sociedades, assinale a 
alternativa correta.

(A) Até 90 dias após publicados os atos relativos 
à incorporação, fusão ou cisão, o credor 

anterior, por ela prejudicado, poderá promover 

judicialmente a anulação deles. 

(B) A transformação poderá prejudicar os direitos 
dos credores. 

(C) Na fusão, as sociedades são absorvidas uma 

pela outra, que lhe sucede em todos os direitos 

e obrigações, devendo aprová-la, na forma 
estabelecida para os respectivos tipos. 

(D) Na incorporação, as sociedades se unem, para 

formar sociedade nova, que a elas sucederá nos 

direitos e obrigações. 

(E)   O ato de transformação depende de dissolução 

ou liquidação da sociedade, e obedecerá aos 

preceitos reguladores da constituição e inscrição 

próprios do tipo em que vai converter-se.

QUESTÃO 35
Sobre as sociedades comerciais, assinale a 
alternativa correta.

(A) Na sociedade em conta de participação, a 
atividade constitutiva do objeto social é exercida 
por qualquer um dos sócios, conforme definido 
no contrato social, participando os demais dos 

resultados correspondentes. 

(B) Pessoas físicas e jurídicas podem tomar parte 

na sociedade  em nome coletivo, respondendo 

todos os sócios, solidária e ilimitadamente, 

pelas obrigações sociais. 

(C) Na sociedade em comandita simples, tornam 

parte sócios de três categorias: os comanditados, 

pessoas físicas, responsáveis solidária e 

ilimitadamente pelas obrigações sociais; os 

comanditários, obrigados somente pelo valor 

de sua quota; e os investidores, que somente 

participam dos lucros. 

(D) Na sociedade limitada, a responsabilidade de 

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
e não respondem pela integralização do capital 

social. 

(E) Na sociedade em Comandita por Ações, somente 
o acionista tem qualidade para administrar a 

sociedade e, como diretor, responde subsidiária 

e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. 
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QUESTÃO 36
Sobre o conflito das leis no tempo e no 
espaço, assinale a alternativa correta.

(A) Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade 
da lei brasileira, quando admitida, se inicia três 

meses depois de oficialmente publicada. 
(B) A lei nova, que estabeleça disposições gerais 

ou especiais a par das já existentes, revoga e 

modifica a lei anterior. 
(C) Realizando-se o casamento no Brasil, será 

aplicada a lei do país do domicílio dos nubentes. 

(D) O estrangeiro casado, que se naturalizar 

brasileiro, pode, mediante expressa anuência de 

seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega 

do decreto de naturalização, se apostile ao 

mesmo a adoção do regime de comunhão parcial 

de bens, respeitados os direitos de terceiros e 

dada esta adoção ao competente registro. 

(E) Quando a pessoa não tiver domicílio, 

considerar-se-á domiciliada no endereço de 
seus ascendentes ou descendentes. 

QUESTÃO 37
Quanto aos fatos jurídicos, assinale a 
alternativa correta.

(A) A incapacidade relativa de uma das partes pode 
ser invocada pela outra em benefício próprio, e 

aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, 

neste caso, for indivisível o objeto do direito ou 

da obrigação comum. 

(B) A impossibilidade inicial do objeto não invalida 
o negócio jurídico se for absoluta, ou se cessar 

antes de realizada a condição a que ele estiver 

subordinado. 

(C) A manifestação de vontade subsiste ainda 
que o seu autor haja feito a reserva mental de 

não querer o que manifestou, salvo se dela o 

destinatário tinha conhecimento. 

(D) Se alguém dispuser de uma coisa sob condição 
suspensiva, e, pendente esta, fizer quanto 
àquela novas disposições, estas terão valor, 

realizada a condição, mesmo se com ela forem 

incompatíveis. 

(E)   Sempre computam-se os prazos, excluído o dia 
do começo, e incluído o dia do vencimento, sem 

exceção. 

QUESTÃO 38
Sobre os contratos, assinale a alternativa 
correta.

(A) O contrato entre ausentes nunca se torna 
perfeito. 

(B) Nenhuma obrigação haverá para quem se 

comprometer por outrem, se este, depois de se 

ter obrigado, faltar à prestação. 

(C) Nos contratos gratuitos, o alienante responde 

pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a 

aquisição se tenha realizado em hasta pública. 
(D) A responsabilidade do alienante subsiste ainda 

que a coisa pereça em poder do alienatário, 

exceto se perecer por vício oculto, já existente 

ao tempo da tradição. 

(E) A cláusula resolutiva expressa depende da 
interpelação judicial; a tácita depende de 

interpelação judicial. 

QUESTÃO 39
Referente aos Direitos e Garantias 
Fundamentais, assinale a alternativa correta.

(A) É assegurado a todos o acesso à informação, 
desde que fornecida a fonte, sem qualquer 

exceção.

(B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei, 

exceto o serviço militar obrigatório, em tempo de 

paz, por crença religiosa, isentando-se estes de 
prestações alternativas. 

(C) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem consentimento 

do morador, salvo em caso de flagrante delito 
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, por 

determinação judicial, inclusive à noite. 

(D) A previsão de que todos são iguais perante a lei 
pode ser relativizada quando o limite de idade 

para a inscrição em concurso público possa 
ser justificado pela natureza das atribuições do 
cargo a ser preenchido. 

(E)    A todos é assegurado o direito de petição aos 
Poderes Públicos, exceto se o cidadão estiver 
com débito para com a Administração Pública. 
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QUESTÃO 40
Sobre a organização do Estado e dos Poderes, 
assinale a alternativa correta.

(A) A organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil compreende 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, exceto a União, 
nos termos da Constituição Federal. 

(B) A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência 

suplementar dos Estados. 

(C) Compete privativamente à União legislar sobre 
florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle 

da poluição. 

(D) Compete privativamente à Câmara dos 

Deputados processar e julgar o Presidente da 

República nos crimes de responsabilidade. 
(E) No caso de deputado ter procedimento declarado 

incompatível com o decoro parlamentar, a 

perda do mandato será decidida pela Câmara 

dos Deputados, por maioria simples, mediante 

provocação da mesa da Câmara ou de partido 

político representado no Congresso Nacional, 

assegurada a ampla defesa.

QUESTÃO 41
Sobre a Ordem Econômica e Social na 
Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta.

(A) A defesa do meio ambiente não faz parte dos 
princípios da ordem econômica. 

(B) Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre por meio das parcerias 

público privadas, a prestação de serviços 
públicos. 

(C) A seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, de forma direta e indireta, nos 

termos da lei, mediante recursos provenientes 

dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive das 

entidades beneficentes.
(D) A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 

(E)    O regime de previdência complementar privada, 

de caráter complementar e organizado de 

forma autônoma em relação ao regime geral de 

previdência social, será obrigatório, baseado 

na constituição de reservas que garantam 

o benefício contratado, e regulado por lei 

complementar. 

QUESTÃO 42
Quanto à Administração Pública Indireta, 
assinale a alternativa correta.

(A) Somente por lei específica poderá ser criada 
autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista e fundação, cabendo à lei 

complementar, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação. 

(B) A criação de subsidiárias pelas empresas 
públicas e sociedades de economia mista, bem 
como sua participação em empresas privadas, 

depende de autorização legislativa, exceto se já 

houver previsão para esse fim na própria lei que 
instituiu a empresa de economia mista matriz, 

tendo em vista que a lei criadora é a própria 
medida autorizadora. 

(C) A fundação pública não pode ser extinta por ato 
do Poder Público.

(D) O chefe do Poder Executivo poderá, por decreto, 

extinguir empresa pública ou sociedade de 
economia mista.

(E) A sociedade de economia mista poderá ser 
estruturada sob qualquer das formas admitidas 

em direito. 

QUESTÃO 43
Sobre os Poderes Administrativos, assinale a 
alternativa correta.

(A) O poder de polícia administrativa, exercido pelo 
Estado, consiste unicamente na prevenção e 

repressão a infração da lei penal. 

(B) O Poder Judiciário não pode intervir nos atos 

administrativos discricionários, nem mesmo 

quando o administrador se afasta dos motivos 

que o levou a praticar o ato. 

(C) O poder regulamentar da administração pública 
pode ser expresso por meio de resoluções, 

portarias, deliberações e instruções. 

(D) O poder vinculado implica liberdade a ser 

exercida pelo administrador nos limites fixados 
na lei. 

(E)   O poder disciplinar da Administração Pública 
consiste na obrigação que a Administração tem 
em proporcionar treinamentos e educação aos 

servidores, para sempre manter a eficiência e a 
disciplina na administração.
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QUESTÃO 44
Sobre os bens públicos, assinale a alternativa 
correta.

(A) É bem público de uso especial: o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto 
de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades.

(B) A administração pública adquire patrimônio 
somente pela desapropriação, requisição de 

coisas móveis consumíveis, aquisição por força 

de lei ou de processo judicial de execução, 

investidura. 

(C) São bens públicos de uso comum do povo:  
rios, mares, estradas, ruas e praças. São 

bens públicos dominicais: edifícios ou terrenos 
destinados ao serviço ou estabelecimento da 

administração federal, estadual, territorial ou 

municipal, inclusive os de suas autarquias. 

(D) O uso comum dos bens públicos pode ser 
gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido 

legalmente pela entidade a cuja administração 

pertencerem. 

(E)     Os bens públicos são inalienáveis, sem qualquer 
exceção. 

QUESTÃO 45
Sobre os remédios constitucionais, assinale 
a alternativa correta.

(A) Cabe mandado de segurança contra os 
atos de gestão comercial praticados pelos 

administradores de empresas públicas, 
de sociedade de economia mista e de 

concessionárias de serviço público.
(B) Qualquer brasileiro, desde que seja capaz, é 

parte legítima para propor ação popular que 

vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 
ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente 

e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência.

(C) Conceder-se-á habeas data para assegurar 

o conhecimento de informações relativas à 

terceiros, desde que devidamente justificáveis o 
motivo. 

(D) Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se 
dê ciência do feito ao órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-
lhe cópia da inicial sem documentos. 

(E) A ação civil pública pode ser proposta por 
qualquer associação que tenha como objeto 

a defesa do bem ofendido pela administração 

pública. 

QUESTÃO 46
Quanto à repartição das receitas tributárias, 
assinale a alternativa correta.

(A) Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal 
50% da arrecadação do imposto da União sobre 
a renda e proventos de qualquer natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem. 

(B) A União entregará, do produto da arrecadação 
do imposto sobre produtos industrializados, 

10% aos Estados e ao Distrito Federal, 

proporcionalmente ao valor das respectivas 

exportações de produtos industrializados. 

(C) Pertencem aos municípios 50% do produto da 

arrecadação do imposto da União sobre renda 
e proventos de qualquer natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que 

instituírem e mantiverem.

(D) Pertencem aos Municípios 50% do produto 

da arrecadação do imposto da União sobre a 
produtividade territorial rural, relativamente aos 

imóveis neles situados, sem exceção. 

(E)    Pertencem aos Municípios 23,5% do produto 

da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias 

e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e de comunicação. 
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QUESTÃO 47
Sobre a limitação do poder de tributar, 
assinale a alternativa correta.

(A) Os Estados podem instituir tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente, proibida qualquer 

distinção em razão de ocupação profissional ou 
função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos 

ou direitos. 

(B) Podem os municípios, em caso de calamidade 

pública, cobrarem tributos em relação a fatos 
geradores ocorridos antes do início da vigência 

da lei que os houver instituído ou aumentado. 

(C) Em caso de guerra declarada, a União poderá 
utilizar tributo com efeito de confisco. 

(D) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios não poderão instituir impostos 

sobre fonogramas e videofonogramas musicais 

produzidos no Brasil contendo obras musicais ou 

literomusicais de autores brasileiros e/ou obras 

em geral interpretadas por artistas brasileiros 

bem como os suportes materiais ou arquivos 

digitais que os contenham, salvo na etapa de 

replicação industrial de mídias ópticas de leitura 

a laser. 

(E) É permitido aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios estabelecer diferença tributária 

entre bens e serviços, de qualquer natureza, em 

razão de sua procedência ou destino. 

QUESTÃO 48
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar nº 101/2000), assinale a 
alternativa correta.

(A) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes. 

(B) A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita deverá estar acompanhada 
de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e 

nos três seguintes e atender ao disposto na lei 

de diretrizes orçamentárias. 

(C) Considera-se dívida pública mobiliária: dívida 
pública representada pelas despesas fixas 
e previstas de todos os imóveis e móveis 

pertencentes ao ente público. 
(D) Se a dívida consolidada de um ente da Federação 

ultrapassar o respectivo limite ao final de um 
quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até 

o término dos três subsequentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 30% (trinta por cento) 

no primeiro. 

(E)    É vedado ao titular de Poder, nos últimos três 
quadrimestres do seu mandato, contrair 

obrigação de despesa que não possa ser 

cumprida integralmente dentro dele, ou que 

tenha parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para esse feito.

QUESTÃO 49
Com base na Lei do Orçamento (Lei nº 
4.320/64), quanto aos tipos de receitas e 
despesas, assinale a alternativa correta.

(A) Consideram-se receitas correntes: os impostos, 
taxas, contribuições de melhoria, receita de 

contribuições, receita patrimonial, receita 

agropecuária, receita industrial, receita de 

serviços e transferências correntes. 

(B) Consideram-se receitas de capital: operações 
de crédito, alienação de bens, amortização de 
empréstimos, transferência de capital, inversões 
financeiras e juros de empréstimos. 

(C) Consideram-se despesas correntes:  despesas 
de custeio, transferências correntes e 

investimentos. 

(D) Consideram-se despesas de capital:  
investimentos, inversões financeiras, 
transferências de capital e transferências 

corrrentes. 

(E) Consideram-se inversões financeiras:  aquisição 
de imóveis, concessão de empréstimo e 
amortização da dívida pública. 

QUESTÃO 50
Com base na Lei do Orçamento (Lei nº 
4.320/64), quanto à elaboração da proposta 
orçamentária, assinale a alternativa correta.

(A) As receitas e despesas de capital serão objeto 
de uma Quadro de Recursos e de Aplicação 
de Capital, aprovado por decreto do Poder 

Executivo, abrangendo, no mínimo, um biênio.

(B) Os programas constantes do Quadro de Recursos 

e de Aplicação de Capital obrigatoriamente serão 
correlacionados a metas objetivas em termos de 

realização de obras e de prestação de serviços. 

(C) As despesas de exercícios encerrados, para 
as quais o orçamento respectivo consignava 

crédito próprio, com saldo suficiente para 
atendê-las, que não se tenham processado na 
época própria, bem como os Restos a Pagar 
com prescrição interrompida e os compromissos 

reconhecidos após o encerramento do exercício 
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correspondente poderão ser pagos à conta de 

dotação específica consignada no orçamento, 
discriminada por elementos, obedecida, sempre 

que possível, a ordem crescente de valores. 

(D) As propostas parciais de orçamento guardarão 
estrita conformidade com a política econômica-
financeira, o programa anual de trabalho do 
Governo e, quando fixado, o limite global 
máximo para o orçamento de cada unidade 

administrativa. 

(E) O exercício financeiro terá início em 15 de 
janeiro de um ano e término no dia 14 de janeiro 
do ano seguinte. 


