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Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, 

com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material 

não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões objetivas; 

- contém 01 (uma) Prova Discursiva; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da Folha Definitiva da Prova Discursiva. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. O gabarito da prova objetiva será divulgado na data descrita no Cronograma de Execução desse 

certame. 

 

ANALISTA JURÍDICO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 08 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

                               

Texto 1 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Alguém tinha contado a David a história do sujeito diagnosticado com uma doença grave a 

quem o médico só havia dado um ano de vida: o doente pediu demissão do emprego, vendeu tudo 

o que tinha e foi gastar numa farra de dimensões épicas. Pouco depois, descobriu-se que o 

diagnóstico estava errado. Parece que o médico teve que enfrentar um processo, mas daí em 

diante a história perdia o interesse para David.  

Ele pensava nisso ao observar o oncologista pegando um pequeno elefante de pedra verde 

que tinha em sua estante. Revirava-o entre as mãos enquanto falava. Era como se estivessem ali 

discutindo o caso do pequeno elefante de pedra, não o de David. Tratamentos disponíveis. Meses 

a mais, meses a menos, dependendo disso ou daquilo. O médico examinou a tromba do elefante, 

as patas. Virou o animal para um lado, para outro. Disse qualquer coisa sobre quimioterapia (e 

que no caso dele não recomendava, e _______ não) e radioterapia (e que no caso dele 

recomendava, e _________).  

Lá do fundo do oceano de silêncio onde David estava mergulhado, por um instante ele teve 

a impressão de que o elefante ia responder. Seu novo porta-voz de pedra verde, que falaria por 

ele, com uma voz pequena, mineral e ponderada. Já que as palavras de David pareciam estar 

enfiadas dentro de alguma gaveta, num canto do seu cérebro doente. Em meio à pressa e à 

desordem, ele não conseguia encontrá-las.  

David tinha lido numa revista, muitos anos antes, que os elefantes abandonam sua manada 

ao sentir que a morte está próxima e vão sozinhos procurar um lugar onde não seja difícil 

encontrar água e abrigo. Os dentes se fragilizam, perdem a eficiência, e os animais vão buscar 

áreas pantanosas, onde encontram o alimento já amolecido. Parecia ser essa a origem do mito do 

cemitério de elefantes: era só uma coincidência geográfica, um lugar onde tentavam aliviar as 

dificuldades de enfrentar por si a última fase da vida. Era ali que, solitários, viam seu último dia e 

davam seu último suspiro, abandonando aquele colosso de corpo que antes parecia indestrutível. 

Elefantes não deveriam morrer. Mas morriam. ____________ os ossos.  

Terminada a consulta, ele apertou com sua mão fria a mão morna e segura do médico. A 

enfermeira, profissionalíssima, levou-o para tratar de todas as formalidades que continuavam 

existindo, a mesma teia de ordem, o mesmo seguir adiante. ________ papéis que devia assinar, 

agradecimentos que devia fazer, com sorrisos que não eram sorrisos, eram só contrações dos 

músculos do rosto. Ele pensou na embocadura do trompete. Ajeite os músculos desse jeito, 

coloque a pressão correta, nem mais, nem menos, e sopre.  

Não arrancou as roupas e saiu gritando pelas ruas, parte de um grupo de pessoas às quais 

finalmente se permitia certa falta de juízo. Não passou a mão na bunda da enfermeira que fazia o 

possível para fingir que não era bonita. Não subiu no telhado da clínica. Só o que fez foi procurar 

um café ali perto, surpreso com o modo como tudo continuava igual. O céu não tinha ficado cor 

de abóbora, nem o chão tremia, nem godzillas pisoteavam os carros. 

(Extraído e adaptado de Adriana Lisboa, Hanói. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. p.9-11. 522 palavras.) 
 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 

11, 12, 25 e 28 do texto. 
 

A) por que – por quê – Sobravam – Havia 

B) porquê – porque – Sobravam – Haviam 

C) por que – por quê – Sobrava – Havia  

D) por quê – por que – Sobrava – Haviam 

E) porque – porquê – Sobrava – Havia  
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa em que a relação de referência está correta. 
  

A) sujeito de estivessem ... discutindo (l. 07-08) – o oncologista e o pequeno elefante (l. 06). 

B) dele (l. 11, duas ocorrências) – o animal (l. 10). 

C) ele (l. 17) – seu novo porta-voz (l. 14). 

D) essa (l. 21) – busca dos elefantes velhos por isolamento em áreas pantanosas (l. 18-21). 

E) sujeito de devia assinar (l. 28) – A enfermeira (l. 26-27). 
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QUESTÃO 03 – Assinale a afirmação que está de acordo com o texto. 

 

A) David pensou em pedir demissão, vender tudo o que tinha e sair a fazer farra quando soube do 

diagnóstico que teria apenas um ano de vida. 

B) Para David, o oncologista que lhe informou o diagnóstico fingia dirigir suas palavras a um pequeno 

elefante de pedra verde e, com isso, evitava falar-lhe diretamente. 

C) David nomeou o pequeno elefante de pedra verde seu porta-voz, pois, em meio à desordem em 

que ficou com o diagnóstico, não encontrava palavras para responder ao médico. 

D) David lembrou-se de que os elefantes se afastam da manada e procuram um lugar onde possam 

sobreviver sozinhos quando chegam ao fim da vida. 

E) Ao fim da consulta, David percebeu que nada havia mudado, razão pela qual fez um esforço para 

não cometer transgressões como passar a mão na bunda da enfermeira. 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alteração referente a sinal de pontuação que seria INCORRETA no texto 

(desconsiderando as alterações necessárias de letras maiúsculas e minúsculas). 

 

A) Substituição do ponto-final entre dimensões épicas e Pouco depois (l. 03) por vírgula. 

B) Substituição do ponto-final entre morrer e Mas (l. 25) por vírgula. 

C) Substituição do ponto-final entre trompete e Ajeite os músculos (l. 30) por dois-pontos. 

D) Inserção de vírgula entre enfermeira e que fazia (l. 33).  

E) Substituição do ponto-final entre igual e O céu (l. 35) por dois-pontos. 

 

 

QUESTÃO 05 – O texto usa, como recursos expressivos, elementos de linguagem figurada e 

elementos da imaginação e das reflexões de David. Quanto a esses recursos, analise as assertivas 

abaixo: 

 

I. O trecho Lá do fundo do oceano de silêncio onde David estava mergulhado (l. 13) contém 

elementos imaginados por David. 

II. O trecho as palavras de David pareciam estar enfiadas dentro de alguma gaveta                 

(l. 15-16) contém elementos de linguagem figurada. 

III. O trecho O céu não tinha ficado cor de abóbora, nem o chão tremia, nem godzillas 

pisoteavam os carros (l. 35-36) contém elementos das reflexões de David. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – O texto também faz uso expressivo de fragmentos de período – segmentos 

terminados em ponto final que não são períodos completos. Qual alternativa NÃO contém um 

fragmento de período? 

 

A) Tratamentos disponíveis. (l. 08). 

B) Meses a mais, meses a menos, dependendo disso ou daquilo. (l. 08-09). 

C) Seu novo porta-voz de pedra verde, que falaria por ele, com uma voz pequena, mineral e 

ponderada. (l. 14-15). 

D) Já que as palavras de David pareciam estar enfiadas dentro de alguma gaveta, num canto do seu 

cérebro doente. (l. 15-16). 

E) Em meio à pressa e à desordem, ele não conseguia encontrá-las. (l. 16-17). 
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QUESTÃO 07 – Analise as possibilidades de alterações abaixo, referentes ao uso de nexos no texto, 

desconsiderando as eventuais alterações de maiúsculas e minúsculas: 

 

I. Inserção de Mas seguido de vírgula antes de Pouco depois (l. 03). 

II. Substituição de ..., e... em a eficiência, e os animais (l. 20) por ...; por isso,... . 

III. Inserção de Assim que antes de Terminada (l.26). 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise o trecho abaixo (extraído e adaptado das linhas 14 a 17) e as propostas de 

reescrita para ele a seguir. 

  

Seu novo porta-voz de pedra falaria por ele. Já que as palavras de David pareciam estar 

escondidas num canto do seu cérebro. Em meio à pressa e à desordem, ele não conseguia 

encontrá-las. 

 

I. Seu novo porta-voz de pedra falaria por ele, já que as palavras de David pareciam estar 

escondidas num canto do seu cérebro: em meio à pressa e à desordem, ele não conseguia 

encontrá-las. 

II. Seu novo porta-voz de pedra falaria por ele. Já que as palavras de David pareciam estar 

escondidas num canto do seu cérebro, em meio à pressa e à desordem ele não conseguia 

encontrá-las. 

III. Seu novo porta-voz de pedra falaria por ele; já que as palavras de David pareciam estar 

escondidas num canto do seu cérebro em meio à pressa e à desordem, ele não conseguia 

encontrá-las. 

 

Quais propostas são corretas e mantêm o sentido do trecho? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

  



626_NS_3/12/202113:44:59 

Execução: Fundatec   
NÍVEL SUPERIOR 

As questões de números 09 a 16 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do 

texto estão citados nas questões. 

Texto 2 
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Em julho de 1948, Nelson Rodrigues lançou mais uma novela de “Suzana Flag”: “Núpcias 

de fogo”. O primeiro capítulo saiu simultaneamente em “O Cruzeiro” e “O Jornal”, e o folhetim 

seguiu depois no matutino. Os leitores pareciam não se cansar de “Suzana Flag” – Nelson é que 

já não a tolerava mais. Estava com a cabeça definitivamente no teatro e só continuava escrevendo 

folhetins ............. precisava sustentar-se. Em 1949, Freddy Chateaubriand trocou sua função de 

diretor de “O Jornal” pelo comando no “Diário da Noite” e levou Nelson com ele. A pedido de 

Nelson, deixaram “Suzana Flag” para trás, congelada e morta.  

Mas Nelson não ficou livre. Em lugar de “Suzana Flag”, Freddy inventou “Myrna”, a nova 

máscara feminina de Nelson Rodrigues. Dava na mesma, exceto que “Myrna” teria um concorrente 

à altura no “Diário da Noite”: o folhetim “Giselle, a espiã nua que abalou Paris”, assinado por 

“Giselle de Monfort” – na verdade, David Nasser – e ilustrado com fotos moderadamente eróticas 

de Jean Manzon, com modelos cariocas. Talvez por essa, talvez por outras razões, “Myrna” não 

conheceu a glória longeva de “Suzana Flag”. Viveu apenas um ano, durante o qual produziu “A 

mulher que amou demais” – e propiciou a Freddy Chateaubriand uma ideia que ele não tivera em 

“O Jornal”.   

 A correspondência de “Myrna” era tão descomunal que era uma pena não transformá-la 

num “correio sentimental”. Ei, e ............ não? As leitoras acreditavam em “Myrna” e escreviam 

contando suas brigas com a mãe ou com o namorado, pedindo conselhos. Nelson poderia 

responder-lhes, com a solidariedade que sempre dispensara ........ mulheres – e faturando mais 

alguma grana. A seção se chamaria “Myrna escreve” e teria a ilustração de uma mulher com os 

olhos tarjados; Nelson escreveria na primeira pessoa do feminino.   

Numa das cartas, a leitora contava que, mal conhecera um rapaz, apaixonou-se por ele e 

lhe emprestou um valioso anel; o namorado pôs o anel no prego, jogou nos cavalos e ficou sem 

dinheiro para resgatar a cautela; a mãe obrigou-a a largar o rapaz e lhe raspou a cabeça, para 

que tão cedo não saísse de casa. A moça perguntava a “Myrna”: “Pode-se amar um ladrão?”   

Nelson, lixando unhas invisíveis, respondeu: “Ai de nós, Fulana! Uma mulher pode, 

perfeitamente, gostar de um ladrão. Por um motivo: o coração não enxerga um palmo ______ do 

nariz. Se ele só se inclinasse por rapazes direitos, estaria tudo salvo. De onde ______ as tragédias 

amorosas? Precisamente, do fato de que ninguém escolhe certo, mas escolhe, quase sempre, 

errado. Vou mais longe: a gente não escolhe certo, nem errado. A gente não escolhe.  

“Gostamos e deixamos de gostar, por uma série de fatores estranhos à nossa vontade. De 

forma que, em realidade, tudo é uma pura e simples questão de sorte. Às vezes coincide que o 

nosso amor seja um cidadão seríssimo, respeitador, cumpridor dos deveres. Foi o quê? Uma 

escolha consciente? Uma seleção hábil? Não, em absoluto. Foi sorte, nada mais que sorte. A 

mulher pode amar, segundo sua estrela, um escafandrista, um domador, um trocador de ônibus 

ou um príncipe. ______ você, Fulana, coube a seguinte sorte: amar um ladrão.” 

(Extraído e adaptado de Rui Castro, O Anjo Pornográfico: A Vida de Nelson Rodrigues.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.219-220. 517 palavras.) 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas nas linhas 05, 17 e 19 do texto. 
 

A) porque – porque – as  

B) porque – por que – às  

C) por que – porque – às 

D) por que – porque – as 

E) porque – por que – as  
 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 27, 28 e 36 do texto. 
 

A) adiante – resultam – A  

B) à diante – resulta – A 

C) à diante – resulta – À 

D) adiante – resulta – A  

E) adiante – resultam – À 
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QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa em que a relação de referência está correta. 
  

A) essa (l. 12) – o fato de as fotos de Manzon serem com modelos cariocas (l. 11-12). 

B) sujeito de produziu (l. 13) – “Suzana Flag” (l. 13). 

C) la (l. 16) – “Myrna” (l. 16). 

D) lhes (l. 19) – conselhos (l. 18). 

E) sujeito de Foi sorte (l. 34) – a mulher amar um cidadão sério, respeitador (l. 32-33). 
 

 

QUESTÃO 12 – Assinale a afirmação que NÃO está de acordo com o texto. 
 

A) Nelson Rodrigues não queria mais escrever os folhetins assinados por “Suzana Flag”, uma de suas 

personas femininas, porque queria se dedicar ao teatro. 

B) Nelson Rodrigues foi levado de “O Jornal” para “O Diário da Noite” por Freddy Chateaubriand, mas 

teve de assumir uma nova persona feminina, “Myrna”. 

C) “Myrna” tinha um concorrente no “Diário da Noite”, o folhetim de “Giselle de Monfort”, persona 

feminina de David Nasser; por essa razão, durou apenas um ano. 

D) “Myrna” recebia uma correspondência volumosa, o que levou Freddy Chateaubriand criar a seção 

“Myrna escreve”, em que Nelson respondia às suas leitoras com uma voz feminina.  

E) Numa resposta a uma de suas leitoras, “Myrna” sustentou que uma mulher pode, perfeitamente, 

se apaixonar por um ladrão. 
 

 

QUESTÃO 13 – Analise as seguintes afirmações sobre o sentido das expressões no texto: 
  

I. A frase Mas Nelson não ficou livre (l. 08) sugere que Nelson Rodrigues tinha esperança de que, 

indo para o “Diário da Noite”, não teria mais de escrever folhetins como o de “Suzana Flag”. 

II. Na frase “Ai de nós, Fulana!” (l. 26), nós refere-se às mulheres, expressando a identificação e 

a solidariedade de “Myrna” – a voz feminina de Nelson – com sua leitora. 

III. Entre os termos listados no segmento um escafandrista, um domador, um trocador de 

ônibus ou um príncipe (l. 35-36), só um não é aleatório, acidental, para o sentido do texto: 

um príncipe. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 14 – A resposta de “Myrna” – isto é, de Nelson Rodrigues – à carta da leitora (nas linhas 

26 a 36) contém uma “teoria do amor feminino”. Assinale a alternativa que melhor sintetiza essa 

“teoria”. 
 

A) As mulheres não sabem escolher.  

B) Uma mulher pode amar um ladrão.  

C) A algumas mulheres cabe amar um ladrão. 

D) O coração feminino não enxerga os “rapazes direitos”. 

E) As mulheres não têm controle sobre seu coração, e tudo depende do acaso. 
 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que contém, de acordo com o texto, a melhor substituição para 

definitivamente (l. 04), longeva (l. 13) e sua estrela (l. 35). 
 

A) finalmente – duradoura – sua inspiração 

B) inapelavelmente – duradoura – seu destino  

C) inapelavelmente – venerável – seu destino 

D) finalmente – venerável – seu destino 

E) inapelavelmente – duradoura – sua inspiração 
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QUESTÃO 16 – Assinale a alteração referente a sinal de pontuação que seria INCORRETA no texto. 

 

A) Substituição do ponto-final entre tolerava mais e Estava (l. 04) por dois-pontos. 

B) Substituição dos dois-pontos entre “Diário da Noite” e o folhetim (l. 10) por vírgula. 

C) Substituição do ponto e vírgula entre olhos tarjados e Nelson (l. 21) por dois-pontos. 

D) Eliminação do ponto-final entre um ladrão e Por um motivo (l. 27). 

E) Substituição do ponto-final entre nossa vontade (l. 31) e De forma que (l. 31-32) por vírgula.  
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INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 17 – O software malicioso, do tipo ____________, criptografa os dados dos computadores, 

tornando-os inutilizáveis até que algum pagamento seja feito. Geralmente, ele precisa de outros 

malwares para instalar-se e agir. Segundo o relatório Internet Crime Report de 2020, produzido pelo 

Federal Bureau of Investigation (FBI), um dos meios mais comuns utilizados para infectar inicialmente 

as vítimas é o ____________ que utiliza correio eletrônico na tentativa de enganar as pessoas para 

que elas instalem o outro software malicioso. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Kidnapping – Spam 

B) Ransomware – Spam 

C) Ransomware – Phishing 

D) Hijacking – Spam 

E) Hijacking – Phishing   
 

 

Para responder às questões 18 e 19, considere a planilha construída em Excel 365, 

mostrada na Figura 1 abaixo: 
 

 
Figura 1 – Planilha Excel 365 com dados sobre pessoas com 15 anos ou mais 

 

QUESTÃO 18 – Para calcular a média da quantidade de pessoas, com 15 anos de idade ou mais, 

onde existem mais mulheres do que homens, seria correto utilizar qual das fórmulas abaixo? 
 

A) =MÉDIASE(D7:D13;">50";B7:B13) 

B) =MÉDIASE(D7:D13;">=50";B7:B13) 

C) =MÉDIASE(B7:B13;">50";D7:D13) 

D) =MÉDIASE(B8:B13;">50";D8:D13) 

E) =MÉDIASE(D8:D13;">50";B8:B13) 
 

 

QUESTÃO 19 – Qual seria o resultado da fórmula =CONT.SE(C8:C13;"<50"), caso fosse utilizada na 

planilha? 
 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 
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QUESTÃO 20 – O recurso copiar e colar é muito popular e útil. Para colar um texto em um documento 

Word 2013, são oferecidas algumas opções. Qual alternativa descreve corretamente essas opções? 

  

A) Manter Formatação Original, Mesclar Formatação e Manter Somente Texto. 

B) Manter Formatação Original, Sem Formatação e Mesclar Valores. 

C) Mesclar Somente Texto, Manter Formatação e Aplicar Formatação Original. 

D) Mesclar Somente Texto, Mesclar Formatação e Mesclar Valores Somente. 

E) Como Imagem, Mesclar Valores e Somente Fórmulas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 – Os atos da administração pública não devem obedecer apenas à lei, mas a padrões 

éticos de conduta. Nesse sentido, indique qual princípio se refere a esta situação. 
 

A) Finalidade, uma vez que o administrador não pode praticar um ato em interesse próprio.  

B) Legalidade, pois a ação do administrador público está condicionada aos mandamentos legais e às 

exigências do bem comum. 

C) Moralidade, sendo este pressuposto de validade de todo ato da administração pública.  

D) Eficiência, conforme o qual a atividade administrativa deve apresentar resultados positivos para o 

serviço público e satisfatório para a coletividade.  

E) Supremacia do interesse público sobre o particular, pois o funcionário público deve cuidar dos 

interesses da coletividade com ética e em obediência à lei. 
 

 

QUESTÃO 22 – A Constituição Federal, de regra, veda a acumulação de cargos públicos, à EXCEÇÃO 

de: 
 

A) Um cargo de professor e outro da área da saúde. 

B) Dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos 

de médico. 

C) Dois cargos da área da saúde, independentemente de compatibilidade de horário. 

D) Dois cargos de professor, um cargo da área da saúde e um de professor com outro técnico ou 

científico. 

E) Dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos 

ou empregos privativos da saúde, com profissões regulamentadas. 
 

 

QUESTÃO 23 – A respeito do Controle Externo da Administração Pública, analise as assertivas abaixo 

e assinale a alternativa correta. 
 

I. Os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, não possuindo autonomia 

administrativa e financeira própria. 

II. O titular do controle externo da administração pública, conforme o artigo 70 da Constituição 

Federal, é o Tribunal de Contas, cujas decisões não podem ser revistas pelo Poder Legislativo. 

III. A respeito das contas do Chefe do Executivo os Tribunais de Contas exaram um parecer prévio 

que remetem ao Poder Legislativo, órgão competente para o julgamento. 

IV. O parecer prévio exarado pelos Tribunais de Contas pode ser afastado com o julgamento da 

maioria da câmara de vereadores, no caso do julgamento de Prefeito. 
 

A) Todas estão incorretas. 

B) Apenas III está correta.  

C) Apenas I e IV estão corretas. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas I, II e IV estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 24 – Dentre as proposições abaixo, assinale a alternativa INCORRETA a respeito da 

Administração Pública. 
 

A) As entidades de direito privado da Administração Indireta não têm o dever de obedecer aos 

preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. 

B) Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em 

caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo nelas constar imagens que 

possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de 

violação do princípio da impessoalidade. 

C) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos, e 

os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às funções de direção, chefia e 

assessoramento. 

D) O princípio da eficiência foi inserido no caput do artigo 37 da Constituição Federal por processo 

decorrente do poder constituinte derivado de reforma e visa a uma Administração Pública voltada 

para o resultado, para o desempenho satisfatório da função administrativa. 

E) O estágio probatório aplicável aos servidores públicos é de três anos, conforme artigo 41 da CF. 
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QUESTÃO 25 – A respeito dos poderes da Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) No que diz respeito ao poder vinculado da Administração Pública, a liberdade de ação é mínima, 

pois o Gestor deverá realizar a ação administrativa adstrita aos comandos da lei. 

B) O poder discricionário é aquele que pode ser exercido com uma margem de escolha (oportunidade 

e conveniência) por parte do agente. No entanto, há determinados elementos na manifestação 

desse poder que são vinculados. 

C) O poder discricionário não se exerce sem que sejam respeitadas as normas e princípios aplicáveis 

ao direito administrativo. 

D) Os poderes de comando, de fiscalização, de obediência, de delegação e de avocação decorrem do 

poder hierárquico da Administração. 

E) São características do poder de polícia: a discricionariedade, a autoexecutoriedade, a coercibilidade 

e a não submissão ao controle judicial. 

 

 

QUESTÃO 26 – De acordo com o enunciado da súmula nº 473 do STF, a administração pública pode 

anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação ao Poder Judiciário, quando eivados 

de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade. Tal ação 

por parte da Administração decorre do princípio da: 

 

A) Supremacia do interesse público. 

B) Autotutela. 

C) Eficiência. 

D) Legalidade. 

E) Indisponibilidade do interesse público. 

 

 

QUESTÃO 27 – Sobre controle de constitucionalidade, analise as assertivas abaixo: 

 

I. É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso 

de inadmissibilidade daquela. 

II. Entidade de classe de âmbito estadual tem legitimidade para propor ação direta de 

inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 

III. A declaração de norma não recepcionada pela Constituição Federal pelo STF prescinde da cláusula 

da reserva de plenário. 

IV. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão poderá consistir na 

suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem 

como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em 

outra providência a ser fixada pelo Tribunal. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 28 – Acerca dos direitos e partidos políticos, é correto afirmar que: 

 

A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos, sendo facultativos apenas 

para maiores de 16 anos e menores de 18 anos e maiores de 70 anos. 

B) O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos não 

devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito para concorrerem a 

cargos diversos daqueles que exercem. 

C) O servidor público da administração pública direta, autárquica e fundacional, no exercício de 

mandato eletivo, terá direito de opção de permanecer filiado ao regime próprio de previdência 

social no ente federativo de origem, se for segurado. 

D) É assegurada aos partidos políticos autonomia para adotar critérios de escolha e o regime de suas 

coligações nas eleições majoritárias e proporcionais. 

E) Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na 

forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: obtiverem, nas eleições para a Câmara 

dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um 

terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 

cada uma delas; ou tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. 

 

 

QUESTÃO 29 – Conforme o que dispõe a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 

desde que estes não estejam a serviço de seu país. 

B) O habeas data permite ao impetrante o acesso a informações relativas a terceiros constantes de 

registros ou bancos de dados de caráter público. 

C) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será sempre regulada pela lei brasileira em 

benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. 

D) A quebra de sigilo bancário está submetida à reserva de jurisdição. 

E) Tratados e convenções internacionais que tratem de direitos humanos, ou não, e forem aprovadas 

em dois turnos, por três quintos dos votos, em cada casa do Congresso Nacional, serão equivalentes 

às emendas constitucionais. 

 

 

QUESTÃO 30 – Conforme o que dispõe a Constituição Federal, o Conselho da República é composto 

por: 

 

I. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. 

II. O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil. 

III. Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados 

pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos 

Deputados, todos com mandato de três anos, permitida a recondução. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 31 – No tocante ao processo legislativo, considerando a Constituição Federal, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 

objeto de nova proposta na mesma legislatura. 

B) A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo 

Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. 

C) É permitida a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada 

ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 

D) As leis complementares serão aprovadas por maioria simples. 

E) O Presidente da República poderá utilizar a lei delegada para tratar sobre planos plurianuais, 

diretrizes orçamentárias e orçamento. 

 

 

QUESTÃO 32 – Quanto à prescrição e à decadência, analise as seguintes assertivas: 

 

I. A prescrição extintiva gera a extinção da pretensão, ou seja, do poder que o titular do direito 

violado tem de exigir seu cumprimento. 

II. A decadência é a extinção do direito potestativo em razão do seu não exercício no prazo fixado 

na lei ou em convenção entre as partes. 

III. Os prazos prescricionais e os decadenciais decorrem de lei, mas podem ser alterados por 

convenção das partes. 

IV. O prazo de decadência não flui contra os absolutamente incapazes, da mesma forma o código de 

defesa do consumidor prevê situações que obstam a decadência do direito do consumidor. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 33 – Em sede de direito do consumidor, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) Admite-se o exercício do direito de arrependimento quando a contratação ocorrer fora do 

estabelecimento comercial. 

B) Para serem aplicadas as regras de prevenção e tratamento do superendividamento, se faz 

necessário, entre outros requisitos, que o consumidor seja pessoa natural e de boa-fé. 

C) No âmbito das relações de consumo, nos termos da lei, quando existirem cláusulas abusivas, elas 

serão consideradas nulas de pleno direito. 

D) A cláusula penal moratória nos contratos de consumo não pode superar o percentual de 2% do 

valor da prestação. 

E) Caso o consumidor adquira um bem com vício, poderá ele acionar qualquer um dos fornecedores 

que compõem a cadeia de fornecimento, pois a lei estabelece que são todos eles responsáveis 

subsidiários. 
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QUESTÃO 34 – Analise as assertivas abaixo transcritas: 

 

I. Considera-se inepta a petição inicial nos casos em que a parte for manifestamente ilegítima. 

II. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará 

liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo. 

III. Nos casos em que admissível a autocomposição de litígios, não se realizará a audiência de 

conciliação ou de mediação se uma das partes manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 35 – Analise as assertivas abaixo transcritas: 

 

I. De acordo com a sistemática legal projetada no Código de Processo Civil, a tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

II. Independentemente da reparação por dano processual, o demandante responde pelo prejuízo que 

a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se o juiz, ao proferir sentença, acolher 

a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. 

III. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração, pela parte autora, 

quanto à presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos casos em que 

as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 

em julgamento de casos repetitivos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 36 – Analise as assertivas abaixo transcritas: 

 

I. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de 

valores depositados em nome das filiais em execução fiscal para cobrança de dívidas tributárias 

da matriz. 

II. Na trilha de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação 

de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade nos casos em que a decisão concluir 

pela exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal e o respectivo processo não houver sido 

extinto sem resolução do mérito. 

III. Consoante entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, o executado, em execução fiscal, não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele 

nomeado à penhora, de modo a afastar a ordem de preferência estabelecida na lei processual 

aplicável quanto aos bens que podem ser penhorados. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 37 – Analise as assertivas abaixo transcritas: 
 

I. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, dada a taxatividade mitigada 

do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é admissível a interposição de tal 

recurso nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da 

questão no recurso de apelação. 

II. Tanto nos processos que tramitam em autos físicos quanto naqueles que tramitam em autos 

eletrônicos, são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos 

interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

III. A desistência do recurso anteriormente interposto depende da anuência daqueles que figurem em 

litisconsórcio com o recorrente. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III.  
 

 

QUESTÃO 38 – Analise as assertivas abaixo transcritas: 
 

I. Se, depois da propositura da ação, algum fato modificativo do direito do autor influir no 

julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da 

parte, no momento de proferir a decisão. 

II. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão 

prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo, se dessa resolução depender o 

julgamento do mérito e o réu for considerado revel. 

III. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 

tribunal, a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal 

fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito 

administrativo do próprio ente público. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 39 – Sobre as espécies tributárias, analise as assertivas abaixo: 
 

I. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), por se tratar de um 

imposto, é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação não relacionada a 

qualquer atividade estatal específica. 

II. É juridicamente possível a cobrança de Taxa de Iluminação Pública, por se tratar de 

contraprestação pela utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível. 

III. O Estado do Rio Grande do Sul tem competência para instituir empréstimo compulsório, para 

fazer frente às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública formalmente 

declarada, em razão da epidemia causada pelo Covid-19. 

IV. As contribuições sociais, para custeio de regime próprio de previdência social, podem ser 

instituídas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, podendo ter 

alíquotas progressivas, de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de 

aposentadoria e de pensões. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas II e IV. 

E) Apenas III e IV. 
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QUESTÃO 40 – Acerca do papel da lei complementar no Direito Tributário, é INCORRETO afirmar 

que: 

 

A) Cabe à lei complementar definir os fatos geradores, as bases de cálculo e os contribuintes dos 

impostos discriminados na Constituição. 

B) O Código Tributário Nacional, devido aos seus papéis de dirimir conflitos de competência e 

estabelecer normas gerais do direito tributário, foi recepcionado pela Constituição como lei 

complementar. 

C) Cabe à lei complementar outorgar tratamento tributário diferenciado e favorecido para as 

microempresas e para as empresas de pequeno porte. 

D) A instituição de empréstimos compulsórios deve ser feita por lei complementar. 

E) A instituição de impostos extraordinários, na iminência ou no caso de guerra externa, deve ser feita 

por lei complementar. 

 

 

QUESTÃO 41 – Acerca da incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS), é correto afirmar que: 

 

A) O ICMS incide sobre operações com programa de computador (software), por se tratar de circulação 

de mercadoria digital. 

B) Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. 

C) O ICMS incide sobre o serviço dos provedores de acesso à Internet. 

D) Não incide ICMS sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência 

efetivamente utilizada. 

E) O ICMS incide sobre o arrendamento mercantil de aeronaves, independentemente da opção de 

compra. 

 

 

QUESTÃO 42 – Sobre os impostos de competência estadual, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) é devido quando há 

circulação de mercadoria, devendo ser pago integralmente ao Estado em que está estabelecido o 

vendedor da mercadoria, mesmo quando se tratar de operação interestadual. 

II. O imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCD) deve 

ter alíquota fixa, sendo inconstitucional sua gradação de acordo com o patrimônio herdado. 

III. O imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) não incide sobre a propriedade de 

aeronaves. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II.  

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 43 – Acerca do processo de execução fiscal, é correto afirmar que: 

 

A) A Lei nº 6.830/1980 é aplicável exclusivamente para a cobrança de créditos tributários. 

B) A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias 

conhecíveis de ofício, ainda quando demandem dilação probatória. 

C) É admissível a citação exclusivamente por edital, quando se tratar de processo de pequeno valor, 

tendo em vista os elevados custos decorrentes da citação pessoal. 

D) Na execução fiscal, a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor. 

E) É requisito obrigatório da petição de execução fiscal a indicação do CPF ou do CNPJ da pessoa 

executada, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
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QUESTÃO 44 – Conforme entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho e considerando 

os termos da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu 

a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, é correto afirmar que: 

 

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

que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial, caso 

evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, 

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) Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem solidariamente, desde 

que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial, caso 

evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, 

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. 

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

independentemente de ter participado da relação processual e de constar no título executivo 

judicial, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, 

de 21.06.1993, 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. 

D) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na 

responsabilidade subsidiária objetiva do tomador dos serviços, inclusive da administração direta e 

indireta, quanto àquelas obrigações, desde que hajam participado da relação processual e constem 

também do título executivo judicial. 

E) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na 

responsabilidade subsidiária objetiva do tomador dos serviços, inclusive da administração direta, 

quanto àquelas obrigações, desde que hajam participado da relação processual e constem também 

do título executivo judicial. 

 

 

QUESTÃO 45 – Em relação ao rompimento da relação de emprego, conforme prevê a Consolidação 

das Leis do Trabalho, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, 

havendo necessidade para estas de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. 

B) 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.  

C) O prazo de pagamento das verbas rescisórias é de até 10 dias contados a partir do término do 

contrato, independentemente do motivo do rompimento da relação. 

D) O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, quando o 

empregado poderá movimentar até 80% dos valores depositados em sua conta vinculada do FGTS. 

E) A perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em 

decorrência de conduta dolosa do empregado, é um dos motivos que constitui justa causa para 

rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. 
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QUESTÃO 46 – Quanto aos prazos processuais no processo do trabalho, nos termos da legislação 

vigente, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I. Os prazos são contínuos, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, com 

possibilidade de prorrogação nas seguintes hipóteses: quando o juiz entender necessário ou em 

virtude de força maior, devidamente comprovada. 

II. Os prazos são contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do 

vencimento, sem possibilidade de prorrogação, considerando o caráter peremptório dos prazos 

processuais trabalhistas. 

III. Constituem privilégio da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias 

ou fundações de direito público federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade 

econômica: o prazo em quádruplo para recurso e em dobro para contestação. 

IV. Não há em qualquer hipótese de distinção nos prazos processuais concedidos à Fazenda Pública, 

ao Ministério Público e à Pessoa Jurídica de Direito Privado, considerando o princípio processual 

da igualdade das partes. 

 

A) Todas estão incorretas. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas II e IV estão corretas. 

 

 

QUESTÃO 47 – Considere as seguintes assertivas sobre a Saúde Pública consoante as disposições 

previstas na Constituição Federal: 

 

I. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, além de outras fontes, com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem destinar às ações e serviços públicos 

de saúde, anualmente, no mínimo 18% (dezoito por cento) de sua receita corrente líquida do 

respectivo exercício financeiro. 

III. A participação da comunidade é uma das 3 (três) diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 48 – Após as alterações levadas a cabo pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o texto 

permanente da Constituição Federal autoriza excepcionalmente a adoção facultativa de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários do Regime Próprio de 

Previdência Social, nos seguintes termos: 
 

I. Por meio de edição de lei complementar do ente federativo, idade e tempo de contribuição 

diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva 

exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses 

agentes, permitida a caracterização por categoria profissional ou ocupação. 

II. Por meio de edição de lei complementar do ente federativo, redução da idade mínima em até 5 

(cinco) anos em relação a 62 (sessenta e dois) de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) de 

idade, se homem, para os ocupantes do cargo de professor, desde que comprovem efetivo 

exercício do magistério na educação infantil, no ensino fundamental, médio e superior. 

III. Por meio de edição de lei complementar do ente federativo, idade e tempo de contribuição 

diferenciado para aposentadoria de servidores com deficiência, desde que previamente 

submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III.  

C) Apenas I e II.  

D) Apenas I e III.  

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 49 – Analise as seguintes assertivas sobre as normas constitucionais que tratam do Regime 

de Previdência Complementar (RPC) dos servidores públicos após as mudanças conferidas pela 

Emenda Constitucional nº 103/2019 e assinale a alternativa correta. 
 

I. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão instituir, por lei de iniciativa do 

respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para todos servidores públicos 

ocupantes de cargo efetivo, independentemente da data de ingresso no serviço público, observado 

o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das 

aposentadorias e das pensões pagos no âmbito do respectivo regime próprio de previdência social. 

II. Com a publicação do ato de instituição do RPC, os servidores que ingressaram no serviço público 

em data anterior a esta migrarão automaticamente para o regime complementar, sendo-lhes 

disponibilizados 30 (trinta) dias para que optem expressamente pela reversão de regime. 

III. O regime de previdência complementar oferecerá plano de benefícios somente na modalidade 

benefício definido, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade 

fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.  
 

A) Todas estão incorretas. 

B) Apenas II está correta.  

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 50 – Assinale a alternativa INCORRETA com base nas disposições da Lei Estadual                       

nº 15.142/2018, que trata sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do 

Sul. 
 

A) A perda da qualidade de beneficiário de pensão por morte pode ocorrer quando houver a anulação 

do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão do pensionamento ao cônjuge. 

B) A condição de invalidez ou deficiência para fins de percepção da pensão por morte deve ser 

preexistente à data do óbito do segurado. 

C) É considerado dependente econômico, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, 

aquele dependente que, a qualquer título, tenha renda inferior a 2 (dois) salários mínimos. 

D) A pensão será vitalícia para o cônjuge ou companheiro(a) que, na data do óbito, tiver 44 (quarenta 

e quatro) anos ou mais. 

E) A dependência econômica do pensionista deve ser sempre comprovada. 
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PROVA DISCURSIVA 

 

Elabore um texto dissertativo com extensão de, no máximo, 30 linhas, de acordo com a 

seguinte proposta: 

 

Determinado Município do Estado do Rio Grande do Sul edita lei que estabelece o horário de 

funcionamento do comércio local e das instituições bancárias existentes na cidade. Considerando a 

Constituição Federal, a doutrina e o entendimento jurisprudencial do STF acerca da repartição de 

competências, elabore um texto dissertativo-argumentativo que responda aos seguintes quesitos: 

 

a) Concepção do federalismo brasileiro e critério principal da distribuição de competências na 

Constituição Federal de 1988. 

b) Discorrer sobre modelo horizontal de repartição de competências e apresentar dois exemplos.  

c) Discorrer sobre o modelo vertical de repartição de competências e apresentar dois exemplos.  

d) Segundo o entendimento do STF, a lei é constitucional ou inconstitucional no todo ou em parte? 

Apresentar fundamentação.  
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 
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