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01) Leia o texto abaixo para responder as questões 01 e 

02. 

 

O morto no mar da Urca 

Clarice Lispector 

 

 Eu estava no apartamento de D. Lourdes, 

costureira, provando meu vestido pintado pela Olly - e 

Dona Lourdes disse: morreu um homem no mar, olhe os 

bombeiros. Olhei e só vi o mar que devia ser muito 

salgado, mar azul, casas brancas. 

 E o morto? 

 O morto em salmoura. Não quero morrer! gritei-

me muda dentro do meu vestido. O vestido é amarelo e 

azul. 

 E eu? Morta de calor, não morta de mar azul. 

 Vou contar um segredo: meu vestido é lindo e 

não quero morrer. Na sexta-feira o vestido estará em 

casa, e no sábado eu o usarei. Sem morte, só mar azul. 

Existem nuvens amarelas? Existem douradas. Eu não 

tenho história. O morto tem? Tem: foi tomar banho de 

mar na Urca, o bobo, e morreu, quem mandou? Eu tomo 

banho de mar com cuidado, não sou tola, e só vou à Urca 

para provar vestidos. E três blusas. S. foi comigo. Ela é 

minuciosa na prova. E o morto? Minuciosamente morto? 

 [...] 

 Morto de bobo que era. Só se deve ir à Urca para 

provar vestido alegre. A mulher, que sou eu, só quer 

alegria. Mas eu me curvo diante da morte. Que virá, virá, 

virá. Quando? Aí é que está, pode vir a qualquer 

momento. Mas eu, que estava provando o vestido no 

calor da manhã, pedi uma prova de Deus. E senti uma 

coisa intensíssima, um perfume intenso demais de rosas. 

Então tive a prova, as duas provas; de Deus e do vestido. 

 Só se deve morrer de morte morrida, nunca de 

desastre, nunca de afogação no mar. Eu peço proteção 

para os meus, que são muitos. E a proteção, tenho 

certeza, virá. 

 Mas e o rapaz? e sua história? Capaz de ser 

estudante. Nunca saberei. Fiquei apenas olhando o mar e 

o casario. Dona Lourdes imperturbável, perguntando se 

apertava mais na cintura. Eu disse que sim, que cintura é 

para se ver apertada. Mas estava atônita. Atônita no meu 

vestido lindo. 

 

01) O texto O morto no mar da Urca é um conto 

reflexivo. Pode-se afirmar que: 

(A) A personagem protagonista é o morto. 

(B) A história se passa em dois ambientes: o mar e o 

apartamento de D. Lourdes. 

(C) A personagem principal se deixa envolver pela morte 

de um desconhecido que a faz repensar sobre a 

efemeridade da vida. 

(D) A personagem principal fica tão abalada com a morte 

do rapaz, que acaba por esquecer por completo o que 

estava fazendo. 

 

02) Em “Só se deve morrer de morte morrida”, a autora 

recorre a uma figura de sintaxe que muitas vezes é 

utilizada para dar ênfase à ideia que se pretende 

expressar. Assinale a alternativa que recorre ao mesmo 

recurso estilístico. 

(A) “Nas tardes da fazenda há muito azul demais.” 

(Vinícius de Moraes) 

(B) “Nem um minuto se passa, / Nem um inseto esvoaça, 

/ Nem uma brisa perpassa [...]” (Álvares de Azevedo) 

(C) “Vozes veladas, veludosas vozes” […] (Cruz e 

Souza) 

(D) O elevador subiu para cima com excesso de peso. 

 

03) Identifique a oração em que a palavra como é 

conjunção subordinativa conformativa. 

(A) Como a professora disse que era para fazer o 

trabalho? 

(B) Como aumentou a inflação, a situação agravou-se. 

(C) Não sei como você passou pela fiscalização com essa 

arma. 
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(D) Os filhos fizeram tudo como os pais determinaram. 

 

04) Assinale a alternativa em que as palavras são 

formadas por derivação regressiva, derivação 

parassintética e composição por aglutinação, 

respectivamente. 

(A) Neurose, infelizmente, pseudônimo. 

(B) ajuste, aguardente, arco-íris. 

(C) Amostra, alinhar, girassol. 

(D) corte, emudecer, outrora 

 

05) De acordo com as regras de concordância nominal, a 

flexão em número e em gênero dos adjetivos em destaque 

foi feita incorretamente em: 

(A) As crianças mesmas fizeram os trabalhos. 

(B) As fotos estão nas páginas anexas. 

(C) Estes clientes estão quites com seus débitos. 

(D) O réu foi condenado pelo crime de leso-pátria. 

 

06) Assinale a única alternativa que apresenta uma 

situação em que o pronome oblíquo destacado não pode 

ser classificado como pronome recíproco. 

(A) Nós nos olhamos mais de cinco vezes. 

(B) Os namorados se abraçaram saudosamente. 

(C) A enfermeira enxugou-nos os olhos. 

(D) Aos sábados, eles encontravam-se para um jogo de 

vôlei. 

 

07) Marque a alternativa em que o adjetivo desempenha 

função de predicativo do sujeito. 

(A) Os diretores receberam o ministro e o secretário 

ingleses. 

(B) Novos professores teremos ano que vem. 

(C) Ansiosos, o avô e a avó ligaram para os netos. 

(D) Entregou-me o veículo avariado. 

 

08) Das proposições abaixo, marque apenas a alternativa 

que apresenta um exemplo de sujeito indeterminado. 

(A) Aceitam-se cachorros e gatos. 

(B) Aguarda-se o resultado do concurso com ansiedade. 

(C) Oferecem-se vagas para recepcionistas. 

(D) Era-se feliz com pouco. 

 

09) Marque a alternativa que apresenta complemento 

nominal. 

(A) A informação aos pensionistas foi clara e objetiva. 

(B) A informação dos clientes foi clara e objetiva. 

(C) O discurso da viúva emocionou os presentes. 

(D) Ela deu um grito e o copo caiu-lhe das mãos. 

 

10) Marque a preposição em que o termo destacado pode 

ser classificado sintaticamente como pronome adverbial 

de causa. 

(A) Ele não foi à festa, porque estava chateado. 

(B) Com o calor, o rio secou. 

(C) Por que Mariana não trouxe a encomenda? 

(D) Os hóspedes ficaram satisfeitos, pois foram bem 

recepcionados. 

 

11) Um personagem de RPG se encontra frente a uma 

tumba de um rei morto há muitos séculos. Para chegar ao 

seu interior o personagem precisa percorrer um corredor 

com duas armadilhas. Cada armadilha, se disparada, 

derruba uma das vigas que sustentam o teto. Se duas 

vigas forem derrubadas, a tumba entra em colapso e o 

personagem morre. Sendo que o personagem consegue 

passar por uma armadilha sem dispará-la com uma 

probabilidade de 16/20, qual a chance dele entrar e sair 

da tumba com vida? 

 

(A) 

  

(B) 

 

(C) 
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(D) 

  

 

12) Uma parábola y = ax² + bx + c representa o conjunto 

dos pontos equidistantes entre o ponto (3;2) e a reta y = -

1. Quanto é a soma a + b + c? 

(A)  10/3 

(B)   31/12 

(C)  -5/3 

(D)  -13/6 

 

13) Ao encher uma caixa cúbica com esferas de mesmo 

raio é impossível preencher todo o espaço. Existe mais de 

uma maneira com que se pode organizar as esferas para 

que a compactação seja máxima, sendo uma delas o 

empacotamento cúbico de face centrada, ou seja, o 

padrão de empacotamento alcançado ao dispor oito 

esferas de forma com que seus centros formem os 

vértices de um cubo, e mais 6 com os seus centros no 

centro de cada uma das faces desse cubo. Em qualquer 

configuração escolhida, quanto menor o raio das esferas 

menos espaço vazio pode ser deixado fora da caixa. Qual 

a razão máxima entre volume ocupado pelas esferas e 

volume da caixa? 

   

(A)   

(B)    

(C)   

(D)   

 

 

14) Em um tanque para criação de peixes é instalada uma 

rede que captura aproximadamente 5% dos peixes do 

tanque a cada passada. O criador dos peixes acredita que 

o tanque contenha 2.000 peixes, e que maximiza seus 

lucros pescando de uma vez após o período de 

reprodução dos peixes e deixando 25% para formar as 

próximas gerações. Quantas vezes a rede deve ser 

passada até que só restem 25%, lembrando que a cada 

passada existem 5% menos peixes? 

(A)  25 

(B)  27 

(C)  29 

(D)  31 

 

15) Em um laboratório de química existe uma bancada 

com 500 potes cheios de líquidos transparentes. Sabe-se 

que um dos potes contém um ácido extremamente forte e, 

os outros, são soluções neutras e inertes. É possível 

derramar poucas gotas sobre uma fita indicadora de pH e 

descobrir se estas contém um ácido, mesmo que diluído. 

Qual o número mínimo de fitas indicadoras de pH, que 

não podem ser fracionadas ou reutilizadas, necessário 

para encontrar o pote ácido? Inúmeros frascos vazios 

estão à disposição para recolher pequenas amostras dos 

potes e fazer os testes. 

(A)  6 

(B)  9 

(C)  23 

(D)  250 

 

16) Neste início do século XXI o cinema brasileiro tem 

avançado e ganha cada vez mais projeção internacional, 

em que pesa a sua qualidade e representação do cotidiano 

político, social, cultural e psicológico do nosso povo. Um 

dos filmes de grande destaque neste interim retrata a 

história de cinco policiais que trabalham infiltrados em 

uma área que reúne diversas favelas e é considerada um 

dos locais mais perigosos do Rio de Janeiro. 
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Desmascarados pelos traficantes, eles agora estão presos 

e aguardam que ou sejam executados ou resgatados pelas 

forças policiais, o que implicaria na divulgação de uma 

missão clandestina realizada pela polícia militar. O filme 

supramencionado é: 

(A) Tropa de Elite 

(B) Pixote 

(C) Carandiru 

(D) Alemão 

 

17) “O rompimento da barragem de Fundão, dia 5 de 

novembro na unidade industrial de Germano, entre os 

distritos de Mariana e Ouro Preto (cerca de 100 km de Belo 

Horizonte), provocou uma onda de lama que devastou 

distritos próximos. O mais atingido foi Bento Rodrigues. Há 

relatos de desaparecidos, e o número total de mortes ainda é 

desconhecido.” 

 

Sobre este grave problema ambiental, julgue as 

proposições a seguir: 

I.  A barragem do Fundão pertence à Presidenta Dilma 

Rousseff, ao filho do ex-presidente Lula e ao seu Partido, 

o PT. Seu rompimento se deu devido a corrupção 

promovida pelo referido partido, que desde o 

descobrimento do Brasil vem limpando os cofres 

brasileiros e vendendo o país para o grande capital 

estrangeiro. 

II. A antiga estatal privatizada, Vale S.A. controla metade 

do capital da empresa dona da barragem rompida.  

III. Para o Ministério Público houve "negligência" da 

empresa que detinha a propriedade da barragem. A Feam 

(Fundação Estadual de Meio Ambiente) declarou que 

chegou a recomendar a necessidade de se fazer reparos na 

estrutura da barragem de Fundão.  

IV. O distrito de Bento Rodrigues foi destruído e centenas 

de pessoas ficaram desabrigadas. A lama alcançou outros 

distritos de Mariana, como Águas Claras, Ponte do 

Gama, Paracatu e Pedras, além da cidade de Barra Longa.  

V. Os rejeitos foram levados pelo Rio Doce, afetam 

dezenas de cidades na Região Leste de Minas Gerais até 

o Espírito Santo, com a falta de água potável. 

VI. Em Governador Valadares, uma das cidades banhadas 

pelo Rio Doce, o diretor geral do serviço autônomo de água 

e esgoto, Omir Quintino, disse que a água coletada para 

análise apresentou alto índice de ferro, o que inviabiliza o 

tratamento, além de grande quantidade de mercúrio, que é 

muito tóxico. 

Identifique a alternativa verdadeira: 

(A) Estão incorretas apenas as proposições I, II e V 

(B) Estão incorretas apenas as proposições III, IV e VI 

(C) Somente a proposição VI é incorreta 

(D) Somente a proposição I é incorreta 

 

18) Desde a sua criação tem expandido suas atividades 

em duas principais vertentes: (i) a coordenação em 

reuniões e organismos internacionais; e (ii) a construção 

de uma agenda de cooperação multissetorial entre seus 

membros. 

Com relação à sua coordenação em foros e organismos 

internacionais, o mecanismo privilegia a esfera da 

governança econômico-financeira e também a 

governança política. Na primeira, sua agenda confere 

prioridade à coordenação no âmbito do G-20, incluindo a 

reforma do FMI.  

Na vertente política, defende a reforma das Nações 

Unidas e de seu Conselho de Segurança, de forma a 

melhorar a sua representatividade, em prol da 

democratização da governança internacional. Em paralelo, 

seus países-membro aprofundam seu diálogo sobre as 

principais questões da agenda internacional. 

Cinco anos após a primeira Cúpula, em 2009, suas 

atividades internas já abrangem cerca de 30 áreas, como 

agricultura, ciência e tecnologia, cultura, espaço 

exterior, think tanks, governança e segurança da Internet, 

previdência social, propriedade intelectual, saúde, 

turismo, entre outras. 

http://g1.globo.com/es/espirito-santo/cidade/fundao.html
http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/cidade/ouro-preto.html
http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/cidade/belo-horizonte.html
http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/cidade/belo-horizonte.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/houve-negligencia-diz-mp-sobre-rompimento-de-barragens-em-mg.html
http://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/cidade/paracatu.html
http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/cidade/barra-longa.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/espirito-santo
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/11/lama-de-rompimento-de-barragens-contamina-agua-da-regiao.html
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Entre as suas vertentes mais promissoras, destaca-se a 

área econômico-financeira, tendo sido assinados dois 

instrumentos de especial relevo na VI Cúpula (Fortaleza, 

julho de 2014): os acordos constitutivos do Novo Banco 

de Desenvolvimento (NBD) – voltado para o 

financiamento de projetos de infraestrutura e 

desenvolvimento sustentável em economias emergentes e 

países em desenvolvimento –, e do Arranjo Contingente 

de Reservas (ACR) – destinado a prover apoio mútuo aos 

seus membros em cenários de flutuações no balanço de 

pagamentos.  

A coordenação política entre os seus membros se faz e 

continuará a ser feita sem elementos de confrontação com 

demais países. Está aberto à cooperação e ao 

engajamento construtivo com terceiros países, assim 

como com organizações internacionais e regionais, no 

tratamento de temas da atualidade internacional. 

Sua última cúpula foi realizada em Ufá, Rússia, em julho 

de 2015. A Cúpula de Ufá foi marcada pela ratificação 

dos acordos constitutivos do Novo Banco de 

Desenvolvimento e do Arranjo Contingente de Reservas. 

Foram realizadas as primeiras reuniões do Conselho de 

Governadores e da Diretoria do Banco. Os entendimentos 

mantidos entre os seus Bancos Centrais durante a Cúpula 

tornaram o Arranjo Contingente de Reservas plenamente 

operacional. Os Líderes aprovaram em Ufá a "Estratégia 

para a Parceria Econômica", roteiro para a intensificação, 

diversificação e aprofundamento das trocas comerciais e 

de investimento entre os cinco países: Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul. 

O texto acima refere-se: 

(A) Ao Mercosul 

(B) Ao NAFTA 

(C) À União Europeia 

(D) Ao BRICS 

 

19) Durante a constituição histórica do município de 

Inhumas, identificamos, por volta da década de 1930 a 

presença expressiva de imigrantes sírio-libaneses, 

espanhóis, italianos, japoneses e portugueses. Nesse 

período, Inhumas passou a se destacar como “Princesinha 

do Cerrado”.  

 

A presença de tais imigrantes e o destaque dado a este 

município à supramencionada época histórica ocorreu 

devido: 

(A) A chegada da ferrovia até Anápolis, além da marcha 

para o Oeste promovida pela Revolução de 1930 e, 

também, o expresso interesse pela terra roxa de mata 

cultivável, ótima para a cultura do café. 

(B) A implementação da rodovia Inhumas-São Paulo, a 

presença de trabalho escravo o interesse pela bauxita, 

mineral encontrado em grande quantidade no referido 

período, na área correspondente a esse município. 

(C) A implantação da ditadura Vargas que disseminou 

um projeto de interiorização do Brasil e condicionou a 

entrada dos imigrantes no Brasil à ocupação dos espaços 

rurais brasileiros. 

(D) Ao interesse pelas terras férteis para plantação de 

soja, que contava com os avanços das ciências agrárias na 

implementação de defensivos agrícolas que 

potencializavam o agronegócio, além do apoio 

governamental para legalização ambiental das fazendas 

que obtiveram licença para promover assoreamento e 

derrubada de florestas.  

 

20) “Ao menos 21 pessoas morreram em um ataque 

terrorista a um hotel de luxo localizado na cidade de 

Bamako, capital do Mali, nesta sexta-feira (20 de 

novembro de 2015). As vítimas, no entanto, podem 

aumentar já que agências e sites de notícias 

internacionais afirmam que foram encontrados mais 

corpos além dos confirmados oficialmente pelo Exército 

do país. O "Le Monde" fala em entre 18 e 27 mortos; a 

"CNN", em 21. Ao menos dois terroristas foram mortos”. 

 

Sobre o atentado terrorista supramencionado, julgue as 

proposições a seguir: 
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I. O ataque na capital do país do oeste africano ocorre 

exatamente uma semana após o massacre organizado 

pelo Estado Islâmico em Paris, quando, em uma série de 

seis atentados coordenados, 130 pessoas foram mortas. 

II. O grupo autor dos atentados na França tem relação 

com o ataque no Mali, sendo um desdobramento dos 

atentados promovidos pelo Estado Islâmico no mundo e 

tem por propósito limpar o mundo dos infiéis à doutrina 

islamista. 

III. O grupo fundamentalista terrorista Al-Mourabitoun, 

que tem Mokhtar Belmokhtar, ex-chefe da Al Qaeda no 

Magreb, entre seus fundadores, reivindicou a autoria do 

ataque. 

IV. Aqueles reféns que demonstrassem conhecimento 

em citar trechos da Bíblia Cristã, o livro sagrado do Islã, 

teriam sido liberados durante a ação, segundo o mesmo 

canal de notícias. 

V. Situado no oeste da África, o Mali é uma ex-colônia 

francesa, independente desde 1960. Com uma população 

de 15,3 milhões de habitantes e parte de seu território 

ocupado pelo deserto do Saara, o país é, assim como 

outros vizinhos, palco de um cada vez mais crescente 

movimento fundamentalista islâmico na África ocidental. 

Está (ão) correta (s): 

(A) Apenas I, II e III 

(B) Apenas II, III e IV 

(C) Apenas II, IV e V 

(D) Apenas I, III e V 

 

21) De acordo com o regime constitucional dos 

precatórios judiciais, marque a alternativa correta: 

(A) Determina a Constituição Federal que os pagamentos 

devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença 

judiciária, far-se-ão na ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios. Conforme a disciplina 

constitucional da matéria, o precatório pode ser expedido 

e pago com fundamento em decisão proferida 

liminarmente, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em 

julgado da sentença definitiva de mérito. 

(B) Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de 

sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação de precatórios e à conta dos 

créditos respectivos. 

(C) As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão 

consignados, diretamente ao chefe do Poder Executivo, 

cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão 

exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a 

requerimento do credor e exclusivamente para os casos 

de preterimento de seu direito de precedência ou de não 

alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do 

seu débito, o sequestro da quantia respectiva. 

(D) É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades 

de direito público, de verba necessária ao pagamento de 

seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em 

julgado, constantes de precatórios judiciários 

apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até 

o final do mesmo exercício, quando terão seus valores 

atualizados. 

 

22) De acordo com a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 analise as afirmações a 

seguir e marque a incorreta: 

(A) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 

obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana.  

(B) São isentas de impostos federais, estaduais e 

municipais as operações de transferência de imóveis 

desapropriados para fins de reforma agrária.  

(C) É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 

específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 

termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 

adequado aproveitamento. 

(D) A propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas na Lei Orgânica Municipal.  
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23) Assinale a opção correta no que se refere aos 

contratos administrativos. 

(A) Devido à natureza personalíssima do contrato 

administrativo, não se admite subcontratação de partes de 

obra ou serviço contratado pelo poder público. 

(B) O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo 

das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até 

o limite admitido, em cada caso, pela Administração. 

(C) Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das 

propostas, sem convocação para a contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

(D) A declaração de nulidade do contrato administrativo 

opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que 

ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 

 

24) Relativamente à intervenção do Estado na 

propriedade privada, marque a alternativa que está de 

acordo com as determinações legais vigentes: 

(A) Por não ensejar a perda da propriedade e em vista da 

supremacia do interesse público sobre o particular, a 

servidão administrativa não comporta a possibilidade de 

indenização ao proprietário do imóvel, mesmo no caso de 

esse suportar prejuízos.  

(B) As limitações administrativas são restrições à 

propriedade de caráter geral que, como regra, geram o 

dever de indenizar o proprietário.  

(C) Em regra, a desapropriação de imóveis urbanos deve 

ser realizada mediante prévia e justa indenização, a ser 

adimplida com títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pela Câmara de Vereadores. 

(D) Suponha-se que Pedro seja proprietário de um bem 

tombado como patrimônio histórico e deseje vendê-lo. 

Nesse caso, o município terá direito de preferência na 

compra desse bem com relação ao estado ou ao Distrito 

Federal, e esses, por sua vez, com relação à União.  

 

 

25) Considerada a legislação aplicável ao direito 

financeiro, analise as seguintes proposições e marque a 

alternativa correta. 

(A) Cabe à Lei Ordinária dispor sobre o exercício 

financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 

organização do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária anual; 

(B) É matéria sujeita à regulação por lei ordinária o 

estabelecimento de normas de gestão financeira e 

patrimonial da administração direta e indireta, bem como 

de condições para a instituição e o funcionamento de 

fundos. 

(C) É matéria reservada à lei complementar dispor sobre 

o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração 

e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária anual. 

(D) As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou 

aos projetos que o modifiquem, nos termos da 

Constituição Federal, dentre outros, somente podem ser 

aprovadas caso indiquem os recursos necessários, 

admitidos apenas os provenientes de excesso de 

arrecadação previsto para o exercício financeiro a que o 

projeto se referir. 

 

26) Considerados os princípios constitucionais que 

limitam o poder de tributar, assinale a opção correta: 

(A) Constituição Federal estabelece que a Lei 

determinará medidas para que os consumidores sejam 

esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre 

mercadorias e serviços. Trata-se da aplicação do 

princípio da Cumulatividade. 

(B) O princípio da anterioridade anual não incide sobre o 

imposto sobre produtos industrializados (IPI), isto é, em 

caso de majoração do tributo, este poderá ser cobrado no 

mesmo exercício financeiro da publicação da lei que o 

majorou, desde que respeitado o princípio da 

anterioridade nonagesimal. 
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(C) Em razão do poder conferido aos agentes públicos, é 

permitido aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e 

serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. 

(D) Os Estados ou os Municípios podem instituir 

impostos sobre templos de qualquer culto, desde que 

durante as suas realizações ocorram doações por parte 

dos fiéis, pois se trata de formação de renda e/ou 

prestação de serviço. 

 

27) Sobre o direito processual civil e a legislação 

aplicável à ação civil pública, leia as afirmações abaixo e, 

em seguida, assinale a alternativa correta:  

(A) Na Ação Civil Pública, o adiantamento de honorários 

periciais relativos à prova requerida pelo Ministério 

Público autor será dispensado pelo Juiz, devendo o perito 

exercer seu ofício gratuitamente.  

(B) Nas ações coletivas a sentença fará coisa julgada 

ultra partes, mas limitada ao grupo, categoria ou classe, 

exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, hipótese em qualquer legitimado 

poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, 

valendo-se de nova prova. 

(C) O Ministério Público tem legitimidade para propor 

ação civil pública, com exclusividade, quando o ato 

impugnado puder ser definido como crime, porque só ele 

tem a titularidade da ação penal. 

(D) O Ministério Público poderá instaurar, sob sua 

presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer 

organismo público ou particular, certidões, informações, 

exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não 

poderá ser inferior a 05 (cinco) dias úteis. 

 

28) Acerca de pessoas naturais e negócio jurídico, 

assinale a opção correta à luz do Código Civil e da 

doutrina de referência.  

(A) Considera-se termo a cláusula que, derivando 

exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito 

do negócio jurídico a evento futuro e incerto.  

(B) O silêncio de uma das partes pode, 

excepcionalmente, representar anuência, se as 

circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for 

necessária a declaração expressa de vontade. 

(C) O negócio jurídico anulável não é suscetível de 

confirmação pelas partes nem convalesce pelo decurso do 

tempo.  

(D) Sem que haja manifestação de vontade por parte dos 

contratantes, o negócio jurídico contratual é considerado 

existente, mas perde sua validade. 

 

29) Acerca da contribuição previdenciária do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), assinale a alternativa 

que não está de acordo com a legislação previdenciária 

em vigor: 

(A) O desconto previdenciário do contribuinte individual 

prestador de serviços incide sobre o valor do salário base, 

às alíquotas de 8%, 9% e 11%.  

(B) A proibição que a Constituição Federal impõe aos 

entes da Federação de instituir impostos sobre templos de 

qualquer culto não impede a União de considerar essas 

instituições contribuintes do PIS/PASEP incidente sobre 

a folha de salários. 

(C) A pessoa jurídica em débito com o sistema da 

seguridade social não poderá contratar com o Poder 

Público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, como estabelecido em lei. 

(D) As contribuições sociais do empregador, da empresa 

e da entidade a ela equiparada na forma da lei, poderão 

ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão 

da atividade econômica ou da utilização intensiva de 

mão-de-obra.  

 

30) Sobre os crimes praticados por funcionários públicos, 

é incorreto afirmar que 
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(A) Considere que um servidor público comissionado 

tenha exigido vantagem indevida, correspondente a 

determinado montante em dinheiro, para a liberação de 

documentos que eram seu dever fornecer. Nesse caso, o 

referido servidor praticou o delito de concussão.  

(B) No peculato praticado mediante erro de outrem, não 

se pune o funcionário público autor do peculato, mas 

somente aquele que o determinou, ou seja, o autor 

mediato do crime.  

(C) Um funcionário público que retarda ou deixa de 

praticar, indevidamente, ato de ofício ou o pratica, contra 

disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal comete o crime de prevaricação. 

(D) O crime de emprego irregular de verbas ou rendas 

públicas é classificado, quanto ao sujeito passivo, como 

crime comum, uma vez que, além da administração 

pública, pode figurar, nessa condição, a pessoa física ou 

jurídica diretamente prejudicada com a conduta do 

agente.  

 




