
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ADVOGADO 



 

PARTE I - ADVOGADO 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

01 - Nos termos do art. 5º da Constituição Federal, pode-se 
afirmar sem erros: 

A) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, o racismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 
omitirem. 

B) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, 
em caso de crime comum, praticado depois da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 

C) A lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como 
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, 
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo 
em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País. 

D) Qualquer cidadão é parte ilegítima 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. 

E) Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 

 
02 - Sobre o tema Conceito de Constituição, marque a assertiva 
verdadeira. 

A) Uma Constituição, segundo Marx, diz respeito à decisão 
política fundamental, que verse sobre a organização do 
Estado, Direitos Individuais, vida democrática etc., 
enquanto que as Leis Constitucionais seriam os demais 
dispositivos inseridos no texto do documento 
constitucional, mas que não tratem dos assuntos políticos 
fundamentais. 

B) Segundo a concepção jurídica se a constituição escrita não 
corresponder à real, irrompe inevitavelmente um conflito 
que é impossível evitar e no qual, mais dia ou menos dia, 
a constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá 
necessariamente, perante a constituição real, a das 
verdadeiras forças vitais do país. 

C) Carl Schimitt entende a Constituição como um conjunto 
de normas de maior força hierárquica e que, por ser força 
maior, organiza e estrutura o poder político e define os 
limites dos cidadãos. 

D) Uma constituição é sociológica porque oriunda de uma 
realidade social. Portanto é uma concepção anti-Hegeliana 
e que se aproxima das ideias revolucionária da época, que 
considerava que a sociedade era resultado das forças 
sociais. Essa era a ideia de Karl Marx. 

E) Para Ferdinand Lassale era a sociedade, o interesse 
coletivo, quem definia o que era ou não uma Constituição, 
pois esta deveria versar sobre estes ditos interesses. Se 
uma Constituição não refletisse o interesse popular, ela 
não passaria de uma mera “folha de papel”. 

 
 

03 - É livre a associação profissional ou sindical, observado o 
seguinte, EXCETO: 

A) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas. 

B) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir 
do registro da candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, 
até um ano após o final do mandato, salvo se cometer 
falta grave nos termos da lei. 

C) a lei não poderá exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e 
a intervenção na organização sindical. 

D) a assembleia geral fixará a contribuição que, em se 
tratando de categoria profissional, será descontada em 
folha, para custeio do sistema confederativo da 
representação sindical respectiva, salvo se houver 
contribuição prevista em lei. 

E) é vedada a criação de mais de uma organização sindical, 
em qualquer grau, representativa de categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, 
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um 
Município. 

 
04 - Sobre a A.I.M.E. (Ação de Impugnação de Mandato 
Eletivo) como prevista na Constituição Federal, NÃO podemos 
afirmar: 

A) Seu prazo de impetração finaliza em 15 dias contados 
da data da eleição. 

B) Tramita, obrigatoriamente, em segredo de justiça. 
C) O autor é responsabilizado, se temerária. 
D) Não se admite seu ajuizamento sem juntada de provas. 
E) Abuso do poder econômico é um dos motivos de sua 

impetração. 
 
05 - 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, e da seguinte contribuição social: 

A) sobre o lucro dos concursos de prognósticos. 
B) do equiparado ao importador de bens ou serviços do 

exterior. 
C) do empregador, da empresa e da entidade a ela 

equiparada na forma da lei, incidentes sobre as 
despesas. 

D) do trabalhador e dos demais segurados da previdência 
social, incidindo contribuição sobre aposentadoria e 
pensão concedidas pelo regime geral de previdência 
social. 

E) sobre a venda de passivos das empresas. 
 
06 - A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que conduzem à: 

A) valorização da diversidade étnica e religiosa. 
B) formação de pessoal qualificado para a gestão escolar 

em suas múltiplas dimensões. 
C) produção, promoção e difusão de cordéis. 
D) defesa e valorização do patrimônio histórico brasileiro. 
E) democratização do acesso aos bens de cultura. 

 



 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

07 - O regime jurídico administrativo se caracteriza: 
A) pelo uso constante de normas de Direito Privado. 
B) pela relação obliqua entre administrados e o Estado. 
C) pela prevalência de vontade do cidadão. 
D) pelo fato de a Administração se submeter a 

prerrogativas e sujeições. 
E) pelo seu uso ser exclusivo do poder Executivo. 

 
08 - Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
101/00), sobre o controle da despesa total com pessoal 
pode-se afirmar: 

A) Se a despesa total com pessoal exceder a 50% 
(cinquenta por cento) do limite, são vedados ao 
Poder alteração de estrutura de carreira que 
implique aumento de despesa. 

B) É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento 
da despesa com pessoal expedido nos cento e 
oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular 
do respectivo Poder. 

C) Se a despesa total com pessoal do Poder ultrapassar 
os limites definidos na lei o percentual excedente 
terá de ser eliminado no ano subsequente. 

D) Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e 
enquanto perdurar o excesso, o ente poderá até 
receber transferências voluntárias, mas de forma 
limitada. 

E) O limite legal de comprometimento aplicado às 
despesas com pessoal inativo é o único que pode ser 
aumentado acima do limite legal. 

 
09 - É ato de improbidade administrativa que causa prejuízo 
ao erário: 

A) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor 
de medida política ou econômica capaz de afetar o 
preço de mercadoria, bem ou serviço. 

B) receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a 
prática de jogos de azar, de lenocínio, de 
narcotráfico, de contrabando, de usura ou de 
qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa 
de tal vantagem. 

C) liberar recursos de parcerias firmadas pela 
administração pública com entidades privadas sem 
a estrita observância das normas pertinentes ou 
influir de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular. 

D) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens 
de qualquer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à 
renda do agente público. 

E) receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado. 

 
10 - Nos termos da Lei 8666/93, As obras e os serviços 
somente poderão ser licitados quando: 

A) houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório 

B) inexistir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários. 

C) não houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 
de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma. 

D) o produto dela esperado não estiver contemplado 
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. 

E) o objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou 
de marcas, características e especificações 
exclusivas. 

 
11 - É dispensável a licitação: 

A) para a contratação de serviços técnicos, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços 
de publicidade e divulgação. 

B) para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

C) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo. 

D) para as compras de material de uso pelas Forças 
Armadas, inclusive de materiais de uso pessoal e 
administrativo, quando houver necessidade de manter a 
padronização requerida pela estrutura de apoio logístico 
dos meios navais, aéreos e terrestres. 

E) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
 
DIREITO DO TRABALHO 
 

12 - Sobre os sujeitos da relação de emprego é correto afirmar: 
A) Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, 
estiverem sob a direção, controle ou administração de 
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de 
qualquer outra atividade econômica, serão, para os 
efeitos da relação de emprego, solidariamente 
responsáveis a empresa principal e cada uma das 
subordinadas. 

B) Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 
cada uma delas, personalidade jurídica própria, 
estiverem sob a direção, controle ou administração de 
outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma 
sua autonomia, integrem grupo econômico, serão 
responsáveis solidariamente pelas obrigações 
decorrentes da relação de emprego. 

C) Caracteriza grupo econômico a mera identidade de 
sócios, sendo desnecessárias, para a configuração do 
grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva 
comunhão de interesses e a atuação conjunta das 
empresas dele integrantes. 

D) Considera-se empregador toda pessoa física que prestar 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 
dependência deste e mediante salário. 

E) Considera-se empregado a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço. 

 



 

13 - Sobre o contrato de trabalho, nos termos da CLT atualizada 
com a reforma trabalhista, podemos afirmar: 

A) Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade 
cooperativa, existe vínculo empregatício entre ela e seus 
associados. 

B) O autônomo poderá prestar serviços de qualquer 
natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou 
não a mesma atividade econômica, sob qualquer 
modalidade de contrato de trabalho, exceto como 
autônomo. 

C) Motoristas, representantes comerciais, corretores de 
imóveis, parceiros, e trabalhadores de outras categorias 
profissionais reguladas por leis específicas relacionadas 
a atividades compatíveis com o contrato autônomo 
possuirão a qualidade de empregado. 

D) Para fins de contratação, o empregador não exigirá do 
candidato a emprego comprovação de experiência 
prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo 
tipo de atividade.    

E) Considera-se como de prazo determinado o contrato de 
trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou 
da execução de serviços especificados, exceto da 
realização de certo acontecimento suscetível de 
previsão aproximada. 

 
14 - Sobre o tema REMUNERAÇÃO, como consta na CLT, 
podemos afirmar sem erros que: 

A) Compreendem-se no salário do empregado, para todos 
os efeitos legais, além da remuneração devida e paga 
diretamente pelo empregador, como contraprestação do 
serviço, as gorjetas que receber. 

B) As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de 
ajuda de custo, limitadas a cinquenta por cento da 
remuneração mensal, o auxílio-alimentação, vedado o 
seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagem e os 
prêmios não integram a remuneração do empregado, 
não se incorporam ao contrato de trabalho, mas 
constituem base de incidência de encargo trabalhista e 
previdenciário. 

C) Integram o salário a importância fixa estipulada, as 
gratificações legais e de função e as comissões pagas 
pelo empregador.  

D) Considera-se gorjeta só a importância espontaneamente 
dada pelo cliente ao empregado. 

E) Consideram-se gorjetas as liberalidades concedidas 
pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor 
em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, 
em razão de desempenho superior ao ordinariamente 
esperado no exercício de suas atividades. 

 
15 - Sobre a rescisão do contrato de trabalho pode-se afirmar que: 

A) A anotação da extinção do contrato na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social é documento hábil para 
requerer o benefício do seguro-desemprego e a 
movimentação da conta vinculada no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, independentemente de 
qualquer outra providência. 

B) As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou 
coletivas equiparam-se para todos os fins, apenas 
havendo necessidade de autorização prévia de entidade 
sindical ou de celebração de convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. 

C) O primeiro mês de duração do contrato por prazo 
indeterminado é considerado como período de 
experiência, e, antes que se complete, nenhuma 
indenização será devida. 

D) Aos contratos por prazo indeterminado, que contiverem 
cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão 
antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso 
seja exercido tal direito por qualquer das partes, os 
princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo 
determinado. 

E) O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, 
qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do 
contrato, deve ter especificada a natureza de cada 
parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, 
sendo válida a quitação, apenas, relativamente às 
mesmas parcelas. 

 
16 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador, EXCETO: 

A) condenação criminal do empregado, passada em 
julgado, caso tenha havido suspensão da execução da 
pena. 

B) violação de segredo da empresa. 
C) abandono de emprego. 
D) ato de improbidade. 
E) mau procedimento. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

17 - Sobre a Tutela de Urgência nos termos do CPC, analise as 
assertivas e depois marque a correta. 
I - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo. 
II - A tutela de urgência de natureza antecipada não será 
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 
da decisão. 
III - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea 
para asseguração do direito. 

A) apenas a III está correta. 
B) apenas a II está correta. 
C) todas estão corretas 
D) todas estão erradas 
E) apenas I e III estão corretas. 

 
18 - No tocante ao agravo de instrumento marque a alternativa 
ERRADA. 

A) mesmo se o juiz comunicar que reformou inteiramente 
a decisão, o relator enviará para julgamento o agravo de 
instrumento. 

B) O relator solicitará dia para julgamento em prazo não 
superior a 1 (um) mês da intimação do agravado. 

C) caberá agravo de instrumento contra decisões 
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de 
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo 
de execução e no processo de inventário. 

D) Acompanhará a petição o comprovante do pagamento 
das respectivas custas e do porte de retorno, quando 
devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. 

E) Se o recurso for interposto por sistema de transmissão 
de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser 
juntadas no momento de protocolo da petição original. 



 

19 - Qual a alternativa inteiramente correta sobre o tema 
apelação nos moldes do CPC? 

A) A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento 
da matéria impugnada. 

B) A apelação terá efeito devolutivo. 
C) O capítulo da sentença que confirma, concede ou 

revoga a tutela provisória é inatacável na apelação. 
D) O apelado será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 
E) Se o apelante interpuser apelação adesiva, o juiz 

intimará o apelado para apresentar contrarrazões. 
 
20 - Sobre os prazos dos atos processuais marque a correta. 

A) Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
intimações somente obrigarão a comparecimento 
após decorridos 5 (cinco) dias. 

B) Quando a lei for omissa, o juiz determinará os 
prazos em consideração à complexidade do ato. 

C) Inexistindo preceito legal ou prazo determinado 
pelo juiz, será de 48 (quarenta e oito) horas o prazo 
para a prática de ato processual a cargo da parte. 

D) Será considerado intempestivo o ato praticado antes 
do termo inicial do prazo. 

E) Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei 
ou pelo juiz, computar-se-ão os dias corridos. 

 
21 - Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia 
do começo do prazo: 

A) o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo 
juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. 

B) o dia útil seguinte da data de juntada aos autos do 
mandado cumprido, quando a citação ou a 
intimação for por oficial de justiça. 

C) o dia útil seguinte da data de juntada aos autos do 
aviso de recebimento, quando a citação ou a 
intimação for pelo correio. 

D) a data da consulta ao teor da citação ou da intimação 
ou ao término do prazo para que a consulta se dê, 
quando a citação ou a intimação for eletrônica. 

E) o dia útil seguinte da  a data de publicação, quando 
a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso 
ou eletrônico. 

 
22 - Sobre os atos processuais é correto afirmar: 

A) Os atos processuais eletrônicos serão realizados em 
dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 

B) Só são feriados, para efeito forense, os sábados, os 
domingos e os dias em que não haja expediente 
forense. 

C) Os atos processuais realizar-se-ão 
excepcionalmente na sede do juízo, ou, 
ordinariamente, em outro lugar em razão de 
deferência, de interesse da justiça, da natureza do 
ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e 
acolhido pelo juiz.  

D) Quando o ato tiver de ser praticado por meio de 
petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser 
protocolada no horário de funcionamento do fórum 
ou tribunal, conforme o disposto na lei de 
organização judiciária local. 

E) A prática de ato processual pode ocorrer em 
qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do 
último dia do prazo. 

23 - Sobre a lei que disciplina o mandado de segurança 
individual e coletivo e dá outras providências, podemos afirmar 
que: 

A) quando o direito ameaçado ou violado couber a várias 
pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de 
segurança.  

B) conceder-se-á mandado de segurança quando se tratar 
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito 
suspensivo. 

C) poderá ser concedida medida liminar que tenha por 
objeto a compensação de créditos tributários, a entrega 
de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e 
a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 
pagamento de qualquer natureza.  

D) quando não for o caso de mandado de segurança ou 
faltar na inicial algum dos requisitos legais, o juiz abrirá 
prazo de 5 dias para o aditamento. 

E) o ingresso de litisconsorte ativo será admitido a 
qualquer tempo. 

 
24 - Sobre a lei da ação popular (Lei 4.717 de 29 de junho de 
1965), marque a ERRADA. 

A) a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo 
para todas as ações, que forem posteriormente 
intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos 
fundamentos. 

B) quando o pleito interessar simultaneamente à União e a 
qualquer outra pessoas ou entidade, será competente o 
juiz das causas da União, se houver; quando interessar 
simultaneamente ao Estado e ao Município, será 
competente o juiz das causas do Estado, se houver. 

C) para fins de competência, equiparam-se atos da União, 
do Distrito Federal, do Estado ou dos Municípios os 
atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas 
jurídicas de direito público, bem como os atos das 
sociedades de que elas sejam acionistas e os das pessoas 
ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às 
quais tenham interesse patrimonial. 

D) conforme a origem do ato impugnado, é competente 
para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, 
de acordo com a organização judiciária de cada Estado, 
o for para as causas que interessem à União, ao Distrito 
Federal, ao Estado ou ao Município. 

E) na defesa do patrimônio público não caberá a suspensão 
liminar do ato lesivo impugnado.    

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

25 - Sobre o sistema constitucional tributário e seus princípios 
gerais, marque a alternativa correta. 

A) cabe à lei regular as limitações constitucionais ao poder 
de tributar. 

B) cabe à lei estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária. 

C) as taxas não poderão ter base de cálculo própria de 
impostos. 

D) competem à União, em Território Federal, os impostos 
estaduais e municipais. 

E) a União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios para qualquer finalidade. 

 



 

26 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 

A) estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 
procedência ou destino. 

B) cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou. 

C) 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 fixar para suas obrigações e para seus 
agentes. 

D) instituir tributo que não seja uniforme em todo o 
território nacional ou que implique distinção ou 
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal 
ou a Município, em detrimento de outro, admitida a 
concessão de incentivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-
econômico entre as diferentes regiões do País. 

E) instituir isenções de tributos da competência dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

 
27 - Sobre o tema obrigação tributária pode-se afirmar: 

A) A obrigação principal surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo 
ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente 
com o crédito dela decorrente. 

B) A obrigação acessória não decorre da legislação 
tributária. 

C) A obrigação acessória sempre se converte em 
obrigação principal relativamente à penalidade 
pecuniária. 

D) A obrigação principal surge com descumprimento 
da obrigação acessória. 

E) A obrigação principal decorre da legislação 
tributária e tem por objeto as prestações, positivas 
ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

 
28 - Sobre o fator gerador da obrigação tributária podemos 
afirmar que: 

A) Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como desnecessária e suficiente à 
sua ocorrência. 

B) Fato gerador da obrigação principal é qualquer 
situação que, na forma da legislação aplicável, 
impõe a prática ou a abstenção de ato que não 
configure obrigação principal. 

C) Sempre se considera ocorrido o fato gerador e 
existentes os seus efeitos tratando-se de situação 
jurídica, desde o momento em que esteja 
definitivamente constituída, nos termos de direito 
aplicável. 

D) A definição legal do fato gerador é interpretada 
abstraindo-se dos efeitos dos fatos efetivamente 
ocorridos. 

E) Fato gerador da obrigação acessória é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

Leia os seguintes versos de uma canção de Luís Gonzaga e 
Zé Dantas criada em 1953: 

Vozes da seca 
 

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 
Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 
É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse 
chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

(Disponível em: 
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option= 

com_content&task=view&id=180&Itemid=103. Acesso 
em: 20/5/2015. 

 © Universal Music Publishing MGB Brasil Ltda.) 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de muitas palavras da canção terem uma grafia não 
mais utilizada hoje em dia, isto é, correspondente ao 
português antigo, indica que ela foi escrita há muito tempo. 
II. Ainda que tenha sido escrita há mais de sessenta anos, ou 
seja, em 1953, a letra da canção trata de um tema 
extremamente atual. 
III. A letra da canção está escrita em uma variedade não 
padrão do português e ainda hoje muito presente na fala de 
um grande número de brasileiros. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Estão corretos apenas os itens II e III. 

 
30 - De acordo com o texto, podemos afirmar quanto as 
características da população vitimada pela seca. 
I. Trata-se de pessoas que, embora miseráveis, mantêm seu 
orgulho pessoal e querem retribuir por meio do trabalho os 
benefícios que lhes sejam concedidos pelos governantes. 
II. Trata-se de pessoas que não trabalham e esperam que as 
autoridades públicas resolvam seus problemas por meio de 
subsídio financeiro. 
III. Trata-se de pessoas trabalhadoras, que, em razão das 
condições adversas em que se encontram, não conseguem 
prosperar apenas por meio da disposição que têm para o 
trabalho. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos os itens I e III. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

A questão 31 refere-se ao poema seguinte: 
 

Cais matutino 
 

Mercado do peixe, mercado da aurora: 
Cantigas, apelos, pregões e risadas 
À proa dos barcos que chegam de fora. 
 

Cordames e redes dormindo no fundo; 
À popa estendidas, as velas molhadas; 
Foi noite de chuva nos mares do mundo. 
 

Pureza do largo, pureza da aurora. 
Há viscos de sangue no solo da feira. 
Se eu tivesse um barco, partiria agora. 
 

O longe que aspiro no vento salgado 
Tem gosto de um corpo que cintila e cheira 
Para mim sozinho, num mar ignorado. 

 

(In: Ítalo Moriconi, org. Os cem melhores poemas 
brasileiros do século.  

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 47.) 
 

31 - Que palavras são responsáveis respectivamente, pelas 
sugestões visuais, sonoras, táteis e gustativas sobre o local? 

A) sangue, risadas, gosto, molhadas 
B) aurora, cantigas, molhadas, salgado 
C) cintila, pregões, salgado, molhadas 
D) salgado, apelos, sangue, gosto 
E) sangue, gosto, molhadas, salgado 

 
As questões 32 e 33 refere-se a tira seguinte: 

32 - Identifique a figura de linguagem presente nos 
quadrinhos 1 e 2 da tira: 

A) hipérbole 
B) metonímia 
C) eufemismo 
D) onomatopeia 
E) prosopopeia 

 
33 - Analise as seguintes afirmações sobre a comunicação 
entre as personagens. 
I. A tira produz uma realidade machista da nossa sociedade, 
em que a mulher cumpre as tarefas domésticas, enquanto o 
homem cuida de seus interesses particulares. 
II. A mulher provavelmente não entende o que o homem 
disse, porque é muito idosa e já não consegue mais se 
comunicar com eficiência. 
III. A mulher certamente ouve a campainha e entende a 
ordem do homem, mas age de maneira a deixar clara sua 
discordância em relação à atitude dele. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 



 

34 - Identifique a alternativa cujo verbo destacado teve uso 
incorreto no particípio. 

A) Justin Bieber é expulso de sítio arqueológico após 
tentar escalar ruína maia.  

B) Guerra às drogas poderia ter prendido presidentes 
dos EUA, diz pesquisador. 

C) Morre Nicholas Winton, conhecido por ter salvo 
dos nazistas 669 crianças. 

D) Jovens transportando rifle e escopeta são presos em 
torneio de Pokémon nos EUA. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
As questões 35 e 36 referem-se ao anúncio seguinte: 

 
 
35 - Das afirmações seguintes: 
I. A finalidade do texto é denunciar a situação da área de 
saúde daquele Estado, mostrando que o governo não destina 
mais verbas à saúde porque não prioriza essa área. 
II. Considerando a frase “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, podemos compreender através do enunciado 
principal que o governo prefere fazer uma festa popular com 
queima de fogos, a cuidar da área de saúde do Estado. 
III. A conjunção “OU” no enunciado principal apresenta 
sentido de adição. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
36 - No enunciado “Não é falta de recurso. É falta de 
prioridade”, há duas orações, que poderiam ser ligadas por 
uma conjunção, transformando-a numa única frase. Qual 
das conjunções a seguir poderia fazer a conexão das 
orações, mantendo o sentido original? 

A) pois 
B) e 
C) não só... mas também 
D) mas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

37 - No período “Contanto que ele participe, pode entrar no 
nosso grupo”, a oração destacada classifica-se como: 

A) subordinada adverbial concessiva 
B) subordinada adverbial condicional 
C) subordinada substantiva subjetiva 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada adjetiva explicativa 

 
38 - A concordância nominal está correta em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Tristeza é proibido. 
B) As receitas seguiram anexas ao envelope. 
C) Até que custou barata a troca dos pneus! 
D) As crianças estavam meio assustadas com o barulho 

da tempestade. 
E) Naquela casa, a alegria era necessária.  

 
39 - A “ênclise” foi empregada corretamente apenas em: 

A) Sempre mandam-me notícias. 
B) O professor que assessorou-me é doutor em 

linguística. 
C) Bons ventos tragam-o! 
D) Enquanto penteava-se, assobiava alegremente. 
E) Não, respondeu-me Eunice, agora não posso ajudá-

la. 
 
40 - Observe o emprego da crase nas frases seguintes: 
I. Gota à gota, retirou o líquido da garrafa. 
II. Dificilmente, compro à prazo. 
III. Comunique nossas decisões à gerência da empresa. 
O emprego está correto: 

A) Apenas em III. 
B) Em I e III. 
C) Em II e III. 
D) Apenas em I. 
E) Em I, II e III. 

 
 


