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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

220 – ANALISTA JURÍDICO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 

Segura o homem na faca,  39 
A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

CARGO: ANALISTA JURÍDICO (220)                                                                                               Página 7 de 10 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

21) Sobre os embargos de declaração, assinale a 

opção INCORRETA: 

 

(A) Os embargos de declaração, em regra, não 

possuem efeito suspensivo. 

(B) Os embargos de declaração suspendem o prazo 

para a interposição de recurso. 

(C) Não serão admitidos novos embargos de 

declaração se os 2 (dois) anteriores tiverem sido 

considerados protelatórios.   

(D) Na reiteração de embargos de declaração 

manifestamente protelatórios, a multa será 

elevada a até dez por cento sobre o valor 

atualizado da causa e a interposição de qualquer 

recurso ficará condicionada ao depósito prévio 

do valor da multa, à exceção de Fazenda Pública 

e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a 

recolherão ao final. 

 

22) No tocante à consignação em pagamento, é 

correto afirmar, EXCETO:  

 

(A) Requerer-se-á a consignação no lugar do 

pagamento, cessando para o devedor, à data do 

depósito, os juros e os riscos, salvo se a 

demanda for julgada improcedente. 

(B) Tratando-se de prestações sucessivas, 

consignada uma delas, pode o devedor continuar 

a depositar, no mesmo processo e sem mais 

formalidades, as que se forem vencendo, desde 

que o faça em até 15 (quinze) dias contados da 

data do respectivo vencimento. 

(C) Se o objeto da prestação for coisa indeterminada 

e a escolha couber ao credor, será este citado 

para exercer o direito dentro de 5 (cinco) dias, se 

outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou 

para aceitar que o devedor a faça, devendo o 

juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia 

e hora em que se fará a entrega, sob pena de 

depósito. 

(D) Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao 

autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se 

corresponder à prestação cujo inadimplemento 

acarrete à rescisão do contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

23) Acerca da ação de dissolução parcial de 

sociedade, é INCORRETO afirmar:  

 

(A) Pode ter por objeto a resolução da sociedade 

empresária contratual ou simples em relação ao 

sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito 

de retirada ou recesso.  

(B) Pode ter por objeto a apuração dos haveres do 

sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito 

de retirada ou recesso.  

(C) Pode ter por objeto a resolução ou a apuração de 

haveres.  

(D) Pode ter também por objeto a sociedade 

anônima de capital fechado quando 

demonstrado, por acionista ou acionistas que 

representem dez por cento ou mais do capital 

social, que não pode preencher o seu fim. 

 

24) No tocante aos embargos à execução, assinale a 

alternativa INCORRETA:  

 

(A) O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá se opor à execução 

por meio de embargos. 

(B) Os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, 

que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal. 

(C) O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da 

tutela provisória, independentemente da garantia 

da execução por penhora, depósito ou caução 

suficientes. 

(D) No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito 

de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de 

advogado, o executado poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) São títulos executivos extrajudiciais, EXCETO:  

 

(A) A letra de câmbio, a nota promissória, a 

duplicata, a debênture e o cheque. 

(B) O documento particular assinado pelo devedor. 

(C) O instrumento de transação referendado pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela 

Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador 

credenciado por tribunal. 

(D) O contrato garantido por hipoteca, penhor, 

anticrese ou outro direito real de garantia e 

aquele garantido por caução. 

 

26) Acerca da propriedade, assine a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, 

ainda quando separados, ao seu proprietário, 

salvo se, por preceito jurídico especial, couberem 

a outrem. 

(B) O direito de propriedade deve ser exercido em 

consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais e de modo que sejam 

preservados, em conformidade com o 

estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 

belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 

patrimônio histórico e artístico, bem como evitada 

a poluição do ar e das águas. 

(C) São defesos os atos que não trazem ao 

proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e 

sejam animados pela intenção de prejudicar 

outrem.  

(D) O proprietário também pode ser privado da coisa 

se o imóvel reivindicado consistir em extensa 

área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais 

de três anos, de considerável número de 

pessoas, e estas nela houverem realizado, em 

conjunto ou separadamente, obras e serviços 

considerados pelo juiz de interesse social e 

econômico relevante. 

 

27) Acerca da servidão, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) O dono de uma servidão pode fazer todas as 

obras necessárias à sua conservação. 

(B) A servidão proporciona utilidade para o prédio 

dominante e grava o prédio serviente, que 

pertence a diverso dono. 

(C) Nada obsta que a servidão constituída para certo 

fim seja ampliada a outro. 

(D) Extingue-se a servidão, ficando ao dono do 

prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, 

mediante a prova da extinção pelo não uso, 

durante dez anos contínuos. 

 

28) Sobre o penhor, hipoteca e anticrese, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) A coisa comum a dois ou mais proprietários não 

pode ser dada em garantia real, ainda que 

parcialmente, sem o consentimento de todos. 

(B) Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou 

hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, 

por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. 

(C) O pagamento de uma ou mais prestações da 

dívida não importa exoneração correspondente 

da garantia, ainda que esta compreenda vários 

bens, salvo disposição expressa no título ou na 

quitação.  

(D) Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta 

garantia real por dívida alheia não fica obrigado 

a substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa 

sua, perca-se, deteriore ou desvalorize. 

 

29) No tocante à extinção dos contratos, marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) A resilição unilateral, nos casos em que a lei 

expressa ou implicitamente o permita, opera 

mediante denúncia notificada à outra parte. 

(B) A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 

cumprimento, cabendo, exclusivamente na 

primeira hipótese, indenização por perdas e 

danos. 

(C) Nos contratos de execução continuada ou 

diferida, se a prestação de uma das partes se 

tornar excessivamente onerosa, com extrema 

vantagem para a outra, em virtude de 

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 

poderá o devedor pedir a resolução do contrato.   

(D) Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a 

uma das partes contratantes diminuição em seu 

patrimônio capaz de comprometer ou tornar 

duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode 

a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, 

até que aquela satisfaça a que lhe compete ou 

dê garantia bastante de satisfazê-la. 
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30) Sobre a obrigação de dar coisa certa, aponta a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) A obrigação de dar coisa certa abrange os 

acessórios dela, embora não mencionados, 

ainda que o contrário resultar do título ou das 

circunstâncias do caso. 

(B) Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com 

os seus melhoramentos e acrescidos, pelos 

quais poderá exigir aumento no preço; se o 

credor não anuir, poderá o devedor resolver a 

obrigação. 

(C) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, 

sem culpa do devedor, perder-se antes da 

tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação 

se resolverá, ressalvados os seus direitos até o 

dia da perda. 

(D) Se a coisa se perder por culpa do devedor, 

responderá este pelo equivalente, mais perdas e 

danos. 

 

31) Sobre o Habeas Data, assinale a alternativa 

FALSA: 

 

(A) Não serve para buscar acesso a autos de 

processo administrativo. 

(B) Pode ser proposto a qualquer tempo, pois não se 

sujeita a prazo prescricional ou decadencial. 

(C) É necessário que o impetrante revele as causas 

do requerimento ou demonstre que as 

informações são imprescindíveis à defesa de 

eventual direito seu. 

(D) Conceder-se-á Habeas Data para assegurar o 

conhecimento de informações relativas à pessoa 

do impetrante, constantes de registros ou bancos 

de dados de entidades governamentais ou de 

caráter público. 

 

32) Sobre a Emenda à Constituição, assinale a 

alternativa FALSA: 

 

(A) A Constituição poderá ser emendada mediante 

proposta de um terço, no mínimo, dos membros 

da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal. 

(B) A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 

objeto de nova proposta na mesma sessão 

legislativa. 

(C) A Constituição poderá ser emendada na vigência 

de intervenção federal. 

(D) Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir a forma federativa de 

Estado. 

 

33) Sobre o Poder Executivo, assinale a alternativa 

FALSA: 

 

(A) Compete ao Conselho da República pronunciar 

-se sobre as questões relevantes para a 

estabilidade das instituições democráticas. 

(B) Compete ao Conselho de Defesa Nacional 

decretar estado de defesa e o estado de sítio. 

(C) Compete privativamente ao Presidente da 

República manter relações com Estados 

estrangeiros e acreditar seus representantes 

diplomáticos. 

(D) Compete ao Ministro de Estado, além de outras 

atribuições estabelecidas na Constituição 

Federal e na lei, expedir instruções para a 

execução das leis, decretos e regulamentos. 

 

34) Sobre as desapropriações por utilidade pública, 

assinale a opção INCORRETA: 

 

(A) A declaração de utilidade pública far-se-á por 

decreto do Presidente da República, 

Governador, Interventor ou Prefeito. 

(B) Declarada a utilidade pública, ficam as 

autoridades administrativas autorizadas a 

penetrar nos prédios compreendidos na 

declaração, podendo recorrer, em caso de 

oposição, ao auxílio de força policial. 

(C) O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da 

desapropriação, cumprindo, nesse caso, ao 

Executivo, praticar os atos necessários à sua 

efetivação. 

(D) Ao Poder Judiciário, é permitido, no processo de 

desapropriação, decidir se se verificam ou não os 

casos de utilidade pública. 

 

35) A respeito das Licitações, assinale a opção 

INCORRETA: 

 

(A) Tomada de preços é a modalidade de licitação 

entre interessados devidamente cadastrados ou 

que atenderem a todas as condições exigidas 

para cadastramento até o terceiro dia anterior à 

data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

(B) É permitida a criação de outras modalidades de 

licitação. 
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(C) Concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto. 

(D) Nos casos em que couber convite, a 

Administração poderá utilizar a tomada de preços 

e, em qualquer caso, a concorrência. 

 

36) São princípios orçamentários, EXCETO: 

 

(A) Princípio da Unidade. 

(B) Princípio do Orçamento Bruto. 

(C) Princípio da Legalidade. 

(D) Princípio da Vinculação da Receita. 

 

37) Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Constituem requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os 

tributos da competência constitucional do ente da 

Federação. 

(B) A destinação de recursos para, direta ou 

indiretamente, cobrir necessidades de pessoas 

físicas ou déficits de pessoas jurídicas não 

precisa ser autorizada por lei específica, mas sim 

atender às condições estabelecidas na lei de 

diretrizes orçamentárias e estar prevista no 

orçamento ou em seus créditos adicionais. 

(C) 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 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

(D) Salvo mediante lei específica, não poderão ser 

utilizados recursos públicos, inclusive de 

operações de crédito, para socorrer instituições 

do Sistema Financeiro Nacional, ainda que 

mediante a concessão de empréstimos de 

recuperação ou financiamentos para mudança 

de controle acionário.  

 

38) Sobre as garantias e privilégios do crédito 

tributário, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A natureza das garantias atribuídas ao crédito 

tributário não altera a natureza deste nem a da 

obrigação tributária a que corresponda. 

(B) Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração 

de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito 

passivo em débito para com a Fazenda Pública, 

por crédito tributário regularmente inscrito como 

dívida ativa. 

(C) O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja 

qual for sua natureza ou o tempo de sua 

constituição, ressalvados os créditos decorrentes 

da legislação do trabalho ou do acidente de 

trabalho. 

(D) A extinção das obrigações do falido não requer 

prova de quitação de todos os tributos. 

 

39) Salvo disposição de lei em contrário, é efeito da 

solidariedade, EXCETO: 

 

(A) A interrupção da decadência, em favor ou contra 

um dos obrigados, favorece ou prejudica aos 

demais. 

(B) O pagamento efetuado por um dos obrigados 

aproveita aos demais. 

(C) A interrupção da prescrição, em favor ou contra 

um dos obrigados, favorece ou prejudica aos 

demais. 

(D) A isenção ou remissão de crédito exonera todos 

os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente 

a um deles, subsistindo, nesse caso, a 

solidariedade quanto aos demais pelo saldo. 

 

40) Sobre o fato gerador da obrigação tributária, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à 

sua ocorrência. 

(B) A autoridade administrativa poderá 

desconsiderar atos ou negócios jurídicos 

praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a 

natureza dos elementos constitutivos da 

obrigação tributária, observados os 

procedimentos a serem estabelecidos em lei 

ordinária. 

(C) Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes 

os seus efeitos, tratando-se de situação de fato, 

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. 

 


