3015 - PROCURADOR
PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às questões de 01 a 06:
Qual o profissional que o mercado de trabalho atual procura?
O mercado de trabalho está exigente e busca, cada vez mais, profissionais qualificados e diferenciados com extenso
conhecimento técnico. Nesse cenário, faltam candidatos preparados para ocupar as vagas disponíveis, mesmo sobrando
pessoas à procura de emprego.
A taxa de desemprego total da população economicamente ativa da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA)
ficou em 6,5%, em março. No período, estima-se que 124 mil pessoas estivessem nessa situação. O resultado da baixa
taxa é um menor número de trabalhadores qualificados disponíveis no mercado. “Pessoas com conhecimento técnico e
prontas para assumir as vagas em aberto são a maior carência do mercado de trabalho atual”, observa a diretora de
Desenvolvimento Humano da ABRH-RS, Maria da Graça Costi.
Ela completa que o mercado exige que o profissional esteja aberto ao aprendizado, seja rápido e se adapte
facilmente ao ambiente onde vai trabalhar. “É preciso também ter visão sistêmica, uma amplitude perceptiva. Saber
enxergar os problemas do ambiente, mesmo estando dentro dele”, destaca.
Outro fator que está aumentando o déficit é a relação desigual entre a chamada Geração Y e o mercado de trabalho.
Os jovens são muito ágeis e aprendem tudo rapidamente. Porém, algumas empresas acabam perdendo esses funcionários
por não oferecerem material para trabalho no ritmo em que eles procuram. Os jovens desejam ser constantemente
desafiados e querem novidades a todo instante.
Ainda, há mudanças no método de seleção. Apesar de o modo convencional ser o mais utilizado, as redes sociais
funcionam como complemento na hora de contratar um funcionário. Os perfis pessoais na internet trazem informações
adicionais e mostram mais a personalidade do candidato, levando o contratante a melhor estudar o perfil do profissional
e avaliar se ele se encaixa nos requisitos exigidos pelo cargo.
Informações do site PQN

QUESTÃO 01
Não se pode interpretar como uma ideia do texto:

QUESTÃO 02
Assinale a opção em que há erro na indicação da classe
gramatical da palavra destacada:

A) Mesmo existindo vagas de emprego em alguns setores,
não há profissionais qualificados para preenchê-las;
B) A maior carência do mercado atual são vagas de
empregos para as pessoas qualificadas, com formação
e aptidão para atender à demanda exigida pelo
mercado;
C) Além de conhecimento técnico, o mercado exige do
profissional abertura ao aprendizado e capacidade de
adaptação às diversas situações no ambiente de
trabalho;
D) Muitas empresas não seguem o ritmo dos jovens e
acabam perdendo esses profissionais, que são ágeis e
dinâmicos;
E) Hoje as redes sociais também são utilizadas no
momento da seleção do funcionário.

A) “... , mesmo sobrando pessoas à procura de emprego.”
- Substantivo;
B) “Pessoas com conhecimento técnico e prontas para
assumir as vagas em aberto são a maior carência do
mercado de trabalho atual” - Adjetivo;
C) “...seja rápido e se adapte facilmente ao ambiente
onde vai trabalhar.” - Advérbio de lugar;
D) “Outro fator que está aumentando o déficit é a relação
desigual entre a chamada Geração Y e o mercado de
trabalho.” - Pronome relativo;
E) “...levando o contratante a melhor estudar o perfil do
profissional e avaliar se ele se encaixa nos requisitos
exigidos pelo cargo.” - Conjunção condicional.
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QUESTÃO 03
Marque a opção em que há a correlação correta entre o
termo destacado e a função sintática exercida:
A) “Nesse cenário, faltam candidatos preparados para
ocupar as vagas disponíveis...” - Aposto;
B) “mesmo sobrando pessoas à procura de emprego.” Adjunto adnominal;
C) “O resultado da baixa taxa é um menor número de
trabalhadores qualificados disponíveis no mercado.” Sujeito;
D) “Saber enxergar os problemas do ambiente, ...” Objeto indireto;
E) “avaliar se ele se encaixa nos requisitos exigidos pelo
cargo.” - Agente da passiva.
QUESTÃO 04
O primeiro período do texto “O mercado de trabalho está
exigente e busca, cada vez mais, profissionais qualificados
e diferenciados com extenso conhecimento técnico.” É:

QUESTÃO 06
Assinale a opção em que a vírgula no texto é usada para
separar uma oração subordinada adverbial anteposta à
principal:
A) “Nesse cenário, faltam candidatos preparados para
ocupar as vagas disponíveis...”
B) “No período, estima-se que 124 mil pessoas estivessem
nessa situação.”
C) “Ela completa que o mercado exige que o profissional
esteja aberto ao aprendizado, seja rápido e se adapte
facilmente ao ambiente onde vai trabalhar.”
D) “Porém, algumas empresas acabam perdendo esses
funcionários por não oferecerem material para
trabalho no ritmo em que eles procuram.”
E) “Apesar de o modo convencional ser o mais utilizado,
as redes sociais funcionam como complemento na
hora de contratar um funcionário.”
Anotações

A) Composto por subordinação, com uma oração
principal e uma subordinada adverbial causal;
B) Composto por coordenação, formado por duas orações
coordenadas sindéticas aditivas;
C) Misto, formado por uma oração coordenada sindética
aditiva e uma oração principal;
D) Composto por coordenação, formado por uma oração
coordenada assindética e uma oração coordenada
sindética aditiva;
E) Composto por subordinação, formado por uma oração
principal e uma oração subordinada substantiva
apositiva.
QUESTÃO 05
Em: “Porém, algumas empresas acabam perdendo esses
funcionários por não oferecerem material para trabalho
no ritmo em que eles procuram.” O elemento coesivo
destacado estabelece uma relação de:
A) Adição;
B) Comparação;
C) Explicação;
D) Oposição;
E) Conclusão.
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Os textos servirão de base para as questões de 07 a 11:
TEXTO I

TEXTO II
"Sete anos de pastor Jacó servia
Labão, pai de Raquel, serrana bela;
Mas não servia ao pai, servia a ela,
Que a ela só por prêmio pretendia.

O Casamento de Jacó
Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão,
quando este lhe disse: “Só por ser meu parente você vai
trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário”.
16
Ora, Labão tinha duas filhas; o nome da mais
velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. 17 Lia tinha olhos
meigos[c], mas Raquel era bonita e atraente.18 Como Jacó
gostava muito de Raquel, disse: “Trabalharei sete anos
em troca de Raquel, sua filha mais nova”.
19
Labão respondeu: “Será melhor dá-la a você do
que a algum outro homem. Fique aqui comigo”. 20 Então
Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram
poucos dias, pelo tanto que a amava.
21
Então disse Jacó a Labão: “Entregue-me a minha
mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com
ela”.
22
Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e
deu uma festa. 23 Mas quando a noite chegou, deu sua
filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. 24 Labão também
entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a
serviço dela.
25
Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então
Jacó disse a Labão: “Que foi que você me fez? Eu não
trabalhei por Raquel? Por que você me enganou?”
26
Labão respondeu: “Aqui não é costume entregar
em casamento a filha mais nova antes da mais velha. 27
Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos
também a mais nova, em troca de mais sete anos de
trabalho”.
28
Jacó concordou. Passou aquela semana de
núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por
mulher. 29 Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que
ficasse a serviço dela. 30 Jacó deitou-se também com
Raquel, que era a sua preferida. E trabalhou para Labão
outros sete anos.
15

(Gênesis, 29; 14-28)

Os dias, na esperança de um só dia,
Passava, contentando-se com vê-la;
Porém o pai, usando de cautela,
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.
Vendo o triste pastor que com enganos
Lhe fora assim negada a sua pastora,
Como se a não tivera merecida,
Começa de servir outros sete anos,
Dizendo: - Mais servira, se não fora
Para tão longo amor, tão curta vida!"
(Luís Vaz de Camões)

QUESTÃO 07
Sobre os textos é incorreto afirmar:
A) Há intertextualidade entre o texto de Camões e o texto
bíblico;
B) A tipologia textual do primeiro texto é a narrativa;
C) O texto II é um soneto, pois é um poema de forma fixa
formado de dois quartetos e dois tercetos;
D) O texto II é um plágio do texto I, apenas diversificando
o gênero;
E) A linguagem que predomina no texto I é a linguagem
denotativa.
QUESTÃO 08
No texto II, no verso “Para tão longo amor, tão curta
vida!"- A figura de linguagem que aparece é:
A) Antítese;
B) Pleonasmo;
C) Metáfora;
D) Comparação;
E) Metonímia.
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QUESTÃO 09
Em: “Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha,
para que ficasse a serviço dela.” Há um exemplo de uso
facultativo da crase. Assinale a opção em que há o uso da
crase de mesma ocorrência do texto:

QUESTÃO 14
Assinale a opção em que a palavra não está de acordo
com o Novo Acordo Ortográfico:

A) Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do
oriente;
B) À noite, Labão deu uma festa de casamento;
C) Labão deu à Raquel uma escrava;
D) Jacó foi à procura de Raquel;
E) Jacó voltou à casa de Labão.
QUESTÃO 10
No texto I, em sua narração, o autor utiliza:
A) Discurso indireto;
B) Discurso citado;
C) Discurso direto;
D) Discurso alheio;
E) Discurso indireto livre.

A) Ideia;
B) Inter-relação;
C) Microeletrônica;
D) Minissérie;
E) Auto-ajuda.

QUESTÃO 11
Marque a opção em que todas as palavras do texto estão
separadas corretamente:

QUESTÃO 15
-------------------------- nº ___/___

A) O-ra, duas, ma-is, sua;
B) Ou-tro, di-as, pou-cos, re-u-ni-u;
C) De-u, fes-ta, che-gou, fi-ca-sse;
D) Pas-sar, ser-vi-a; ser-ra-na, pre-ten-di-a;
E) Ca-u-te-la, as-sim, pa-i, Li-a.

Senhor (nome do destinatário)
(cargo)
(empresa ou órgão)
Eu, (nome), brasileiro, (estado civil), (profissão),
inscrito no CPF sob o nº (informar), residente e
domiciliado à (informar endereço), sirvo-me do
presente para solicitar a Vossa Excelência (descreva
sua solicitação) com a finalidade de (descrever o fim a
que se deve o pedido).

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa que não condiz com a norma
padrão no tocante à sintaxe de concordância:
A) “És tu quem murmura nas águas / És tu quem respira
por mim”;
B) Os Estados Unidos tenta uma demonstração particular
nas Olimpíadas;
C) O sino da matriz bateu seis horas;
D) Eram quase oito horas quando ela chegou;
E) Deram seis horas no sino da matriz.
QUESTÃO 13
Marque a opção em que a regência verbal está de acordo
com a Gramática Normativa:
A) Assisti o jogo no estádio;
B) O diretor chamou-lhe para uma reunião;
C) O patrão pagou-lhe todas as verbas rescisórias;
D) Esqueceu dos deveres religiosos que aprendera;
E) Ele o obedecia com veemência.

Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima
e consideração.
(localidade), (dia) de (mês) de (ano)
(assinatura)
(seu nome)
-------------------------------------------

O modelo de Redação Oficial acima é de:
A) Ofício;
B) Relatório;
C) Memorando;
D) Comunicação;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 18
As proposições a seguir:

QUESTÃO 16
Considere os dois grupos de proposições abaixo:

(1) (𝑝 ∧ 𝑞) → (𝑝 ∨ 𝑞)
(2) (𝑝 ↔ ~𝑞) ∧ (𝑝 ∧ 𝑞)

GRUPO I
(1) Todos os matemáticos são cientistas;
(2) Alguns matemáticos são professores;
(3) Alguns cientistas são filósofos;
(4) Todos os filósofos são cientistas ou professores;
(5) Nem todo professor é cientista.

(3) 𝑝 ↔ (𝑝 ∧ 𝑞)
São, respectivamente:
A) Contingência, contradição e tautologia;
B) Contradição, tautologia e contingência;
C) Tautologia, contingência e contradição;
D) Tautologia, contradição e contingência;
E) Contingência, tautologia e contradição.

GRUPO II
(6) Alguns matemáticos são filósofos;
(7) Nem todo filósofo é cientista;
(8) Alguns filósofos são professores;
(9) Se um filósofo não é matemático, ele é professor;
(10) Alguns filósofos são matemáticos.
Tomando as cinco primeiras afirmativas como hipóteses,
as afirmativas do segundo grupo necessariamente
verdadeiras são:

QUESTÃO 19
Em um estábulo há cabras e bodes. Quando 5 cabras são
retiradas, ficam 2 bodes para cada cabra. Em seguida, 25
bodes são retirados, restando 3 cabras para cada bode. O
número original de cabras e bodes era de:
A) 10;
B) 20;
C) 30;
D) 40;
E) 50.

A) Somente 6 e 7;
B) Somente 6, 7 e 8;
C) Somente 9;
D) Somente 8 e 9;
E) Somente 9 e 10.
QUESTÃO 17
Combate ao fumo
(...) No Brasil, dois anos e meio depois da Lei Antifumo ser
publicada, a presidenta Dilma Rousseff assinou, neste
sábado, o decreto que regulamenta a norma e proíbe o
fumo em locais fechados e de uso coletivo, extingue os
chamados fumódromos, veta qualquer propaganda de
cigarro no país e amplia o tamanho dos alertas nas
embalagens do produto

QUESTÃO 20
Sejam os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O número de
permutações desses dígitos tomados 4 a 4 que têm o
dígito 1 antes do 4 é:
A) 72;
B) 56;
C) 48;
D) 60;
E) 64.

(Correio do Brasil.com.br; 31/05/2014)

Foi feita uma pesquisa entre os funcionários de uma
grande empresa e constatou-se que a média aritmética
das idades era de 36 anos. Quando separados em grupos
de fumantes e não fumantes, essa média era de 37 anos
para o grupo de não fumantes e de 34 anos para o grupo
de fumantes. A razão entre o número de não fumantes e
de fumantes é:
A) 1/2;
B) 2;
C) 37/34;
D) 34/37;
E) 36/34
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 22
Em alguns casos a licitação pode ser dispensada, exceto:

QUESTÃO 21
Das modalidades de licitação:
A) 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;
B) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o dia imediatamente anterior à
data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação;
C) Convite é a modalidade de licitação entre interessados
do ramo pertinente ao seu objeto, que possuam
cadastro prévio e que são escolhidos e convidados em
número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa;
D) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;
E) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o maior
lance, igual ou superior ao valor da avaliação, não
podendo ser utilizada para a alienação de bens imóveis
em nenhuma hipótese.

A) Nos casos de parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação do respectivo contrato;
B) Quando não acudirem interessados à licitação anterior
e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas;
C) Quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento;
D) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento
das
finalidades
precípuas
da
administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia;
E) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes.
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QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.666/93, é correto afirmar:

QUESTÃO 25
A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública:

A) Os contratos administrativos podem ser modificados
unilateralmente
pela
Administração
quando
conveniente a substituição da garantia de execução;
B) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício
ou de equipamento, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) para os seus acréscimos;
C) Os contratos administrativos podem ser modificados
por acordo das partes quando necessária a
modificação do regime de execução da obra ou serviço,
bem como do modo de fornecimento, em face de
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
D) Os materiais já adquiridos pelo contratado e posto no
local dos trabalhos não deverão ser pagos pela
Administração no caso de supressão de obras, bens ou
serviços, vez que não serão utilizados em favor do
interesse público e entra na teoria do risco
empresarial;
E) Quaisquer tributos ou encargos legais criados,
alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a
revisão em até 25% (vinte e cinco por cento) destes
para mais ou para menos, conforme o caso.
QUESTÃO 24
Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração não poderá aplicar ao contratado as
seguintes sanções:
A) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
B) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório
ou no contrato;
C) Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
D) Inscrição na dívida ativa e emissão de certidão positiva
de débito;
E) Advertência.

A) Será emitida sempre que a empresa contratada for
condenada pela prática, por meios dolosos, de fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ainda que
pendente julgamento de admissibilidade de recurso;
B) Não poderá ser cumulada com a aplicação de multa;
C) É de competência concorrente do Ministro de Estado,
do Secretário Estadual ou Municipal e dos membros da
comissão de licitação;
D) Poderá ser aplicada às empresas ou aos profissionais
que demonstrem não possuir idoneidade para
contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados;
E) Deve ser mantida mesmo após a reabilitação da
empresa perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
QUESTÃO 26
Sobre a política urbana no município de São Gonçalo do
Amarante, marque o item incorreto:
A) A política de desenvolvimento urbano será executada
pelo município de São Gonçalo do Amarante que
deverá, entre outras previsões, regulamentar o uso e a
ocupação do solo para o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes;
B) A política urbana será proposta pelo município de São
Gonçalo do Amarante que deverá prever o
regulamento do uso e ocupação do solo apenas para as
áreas urbanas dos distritos de Taíba e Pecém;
C) A política de desenvolvimento urbano será executada
pelo município de São Gonçalo do Amarante que
deverá, respeitando as previsões federais, por meio do
plano diretor, tratar das funções sociais da cidade,
regulamentando entre outros assuntos do uso e
ocupação do solo;
D) A política urbana será executada pelo município de São
Gonçalo do Amarante por meio de um plano diretor,
que
determinará
legitimamente
qual
a
regulamentação de uso e ocupação do solo, cujo
atendimento possibilitará o cumprimento da função
social da propriedade;
E) A política de desenvolvimento urbano será fiscalizada
pelo município de São Gonçalo do Amarante sempre
que o governo do Estado do Ceará solicitar seu apoio
no exercício do poder de polícia.
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QUESTÃO 27
O município de São Gonçalo do Amarante terá suas
normas de uso e ocupação do solo atendendo às
previsões da normativa nacional, sempre que:
A) Como ente federativo autônomo, disciplinar o uso e
ocupação do solo urbano de forma simplificada,
conforme a Lei Federal nº10.257/2001, que instituiu o
Estatuto da Cidade;
B) Organizar o parcelamento do solo por meio do
loteamento, considerando que na sede do município e
nos demais distritos não é mais necessária implantação
de sistema viário;
C) Disciplinar o uso e ocupação do solo no âmbito do
plano diretor com total independência das previsões
nacionais, uma vez que essas representam apenas o
mínimo que deve ser exigido para essa atividade
urbanística;
D) De acordo com a normativa da Região Metropolitana
de Fortaleza, que substituem as previsões nacionais e
estão mais próximas à realidade local, disciplinar o
parcelamento do solo urbano;
E) Conseguir executar as ações previstas no plano
nacional de macrozoneamento de atividades
industriais para a sua municipalidade.
QUESTÃO 28
O uso e ocupação do solo devem ser previstos mediante
o estabelecimento de normas especiais no caso de:
A) regularização fundiária de unidades de conservação
municipal;
B) regularização fundiária de áreas indígenas;
C) regularização fundiária de áreas ocupadas por
população de baixa;
D) regularização fundiária de áreas remanescentes de
quilombolas;
E) regularização fundiária de áreas de preservação
permanente.
QUESTÃO 29
Ao município de São Gonçalo do Amarante será possível
modificar índices e características do uso e ocupação:
A) para aplicação do IPTU progressivo;
B) para a exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança;
C) para aplicar o instituto da outorga onerosa do direito
de construir;
D) para as operações urbanas consorciadas;
E) para exigir a edificação compulsória.

QUESTÃO 30
Os parâmetros de uso e ocupação são essenciais para a
promoção das funções de moradia, trabalho, transporte
e lazer que devem caracterizar uma cidade, por isso é
fundamental que:
A) os parâmetros de uso e ocupação estejam previstos no
plano diretor, na legislação específica de uso e
ocupação do solo urbano e na análise do estudo de
impacto de vizinhança;
B) os parâmetros de uso e ocupação estejam previstos no
plano diretor, no estudo de impacto ao meio ambiente
e no pedido de licença para construir;
C) os parâmetros de uso e ocupação estejam previstos no
plano diretor participativo, nos programas de casas
populares e no programa de transporte urbano;
D) os parâmetros de uso e ocupação estejam previstos no
plano diretor, no pedido de licença ambiental e no
pedido de licença para construir;
E) os parâmetros de uso e ocupação sejam determinados
pela Prefeitura Municipal observando as necessidades
dos munícipes.
QUESTÃO 31
O município com a Constituição Federal de 1988 alcançou
o status de ente federativo da República Federativa do
Brasil, como tal, assinale o item que melhor expressa suas
competências:
A) Legislar concorrentemente com a União, os Estados e
do Distrito Federal sobre a proteção ambiental,
zelando pelo interesse de seus munícipes em ter o
meio ambiente ecologicamente equilibrado;
B) Legislar concorrentemente com a União sobre o
controle da poluição e proteção do patrimônio
paisagístico;
C) Legislar sobre a proteção ambiental por ser de
interesse local, ainda que deva respeitar as previsões
de diretrizes gerais da legislação federal;
D) Em caráter de comunhão com a União e o Distrito
Federal proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas;
E) Em caráter privativo promover ações de preservação
as florestas, a fauna e a flora pertencentes à jurisdição
municipal.
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QUESTÃO 32
A fiscalização do município deve ser feita mediante os
sistemas de controle interno e pelo controle externo. A
esse respeito, marque o item incorreto:
A) A fiscalização do município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, composto por representantes
eleitos;
B) O controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, já que a
Constituição Federal vedou a criação de tribunais de
contas municipais;
C) O controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou
do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas
dos Municípios, onde houver;
D) Os sistemas de controle interno do Município devem
ser feitos de acordo com sua estrutura administrativa,
utilizando-se geralmente de órgãos de corregedoria;
E) O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre
as contas que o Prefeito deve apresentar cada ano, só
deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal.
QUESTÃO 33
Como ente federativo que é, o Município para realizar
suas aquisições de serviço, obra e compra de material,
deve seguir as normas da Lei Federal nº 8.666/93. A esse
respeito manifeste-se assinalando o item correto:
A) As autarquias municipais, por serem da administração
pública indireta, estão dispensadas do cumprimento
das regras de licitações e contratos da Administração
Pública;
B) Também estão dispensados do cumprimento da Lei
Federal nº8.666/93 os convênios, acordos e outros
instrumentos congêneres que o município celebrar;
C) O município que desejar contratar serviço de proteção
e acolhida às mulheres vítimas de violência doméstica
poderá tramitar o processo licitatório em sigilo para
resguardar a identidade e proteção dessas mulheres;
D) Fere a isonomia dos participantes da licitação o
tratamento diferenciado que pode prever as normas
de licitações e contratos para microempresas e
empresas de pequeno porte;
E) O procedimento licitatório é ato administrativo formal,
não sigiloso, sendo públicos e acessíveis ao público os
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo
das propostas, até a respectiva abertura.

QUESTÃO 34
Conforme a Constituição Federal de 1988, compete aos
Municípios:
A) promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
B) manter programas de educação infantil, ensino
fundamental e médio, em especial de educação
ambiental em todos os níveis de ensino;
C) prestar atendimento à saúde de sua população e da
população vizinha, respeitando os consórcios
municipais idealizados no SUS para cumprimento da
cooperação técnica e financeira com a União Federal;
D) organizar e prestar de forma direta os serviços públicos
de interesse local, incluído o transporte coletivo, que
por ter caráter essencial não pode ser prestado sob
regime de concessão;
E) suplementar a legislação federal e a estadual quando o
assunto for de interesse de sua região metropolitana,
estando silentes a União Federal e o estado ao que
pertence.
QUESTÃO 35
Quanto aos bens públicos, informe a assertiva que atende
aos preceitos constitucionais vigentes:
A) A Constituição Federal de 1988 fez elenco taxativo dos
bens da União Federal, dos Estados-membros, do
Distrito Federal e dos Municípios para evitar confusão
no pertencimento de bens dos entes federativos;
B) O sistema constitucional de identificação de bens dos
entes federativos estipula para todos os entes o
pertencimento de bens atuais, que são elencados, e os
que lhe vierem a ser atribuídos;
C) Os rios que banham mais de um Estado pertencem ao
Município no qual sua nascente está localizada;
D) Os estados-membros têm previsão residual de bens em
quase todas as inclusões previstas a partir dos bens da
União, a exemplo das terras devolutas não
pertencentes à União;
E) Entre os bens dos municípios foram previstos pela
Constituição Federal de 1988 as praias dos rios ao
município onde o rio nasça, mesmo que banhe outro
município.
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QUESTÃO 36
Assinale a resposta correta quanto à competência
residual para legislar sobre as contribuições especiais
sociais para financiamento da seguridade social:
A) Deverá ser instituída mediante lei complementar,
desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato
gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados
na Constituição Federal;
B) Compete cumulativamente à União, aos Estados e aos
Munícipios, excetuando-se o Distrito Federal;
C) Pode ser instituído por medida provisória, desde que
haja relevância e urgência;
D) PIS e COFINS são exemplos do exercício dessa
competência;
E) Será seletivo e suas alíquotas aplicadas
progressivamente.
QUESTÃO 37
Assinale a opção incorreta quanto à classificação dos
impostos:
A) ITBI, ITCD e ITR incidem sobre patrimônio;
B) IOF e IPI incidem sobre circulação;
C) IPVA, IPTU e IR incidem sobre renda;
D) II e IE incidem sobre comércio exterior;
E) ISS incide sobre serviço.
QUESTÃO 38
O tributo cuja arrecadação se destina para o custeio da
iluminação pública possui natureza jurídica de:
A) Imposto;
B) Taxa;
C) Contribuição de Melhoria;
D) Contribuição Especial;
E) Tarifa.
QUESTÃO 39
Não é matéria reservada à competência de lei
complementar para sua instituição:
A) Imposto sobre Grandes Fortunas;
B) Imposto Residual;
C) Empréstimo Compulsório;
D) Contribuição Social Previdenciária Residual;
E) Imposto de Renda.

QUESTÃO 40
O Código Tributário Nacional não prevê como matéria
submetida à reserva legal:
A) Prazo para recolhimento e atualização monetária;
B) Atualização monetária e penalidades;
C) Penalidades e prazo para recolhimento;
D) Responsável tributário e alíquota;
E) Penalidade e sujeito passivo.
QUESTÃO 41
Não é objeto de imunidade tributária:
A) A transmissão de bens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital;
B) Produtos industrializados destinados ao exterior;
C) A transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão,
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
quando a atividade preponderante do adquirente não
for a compra e venda desses bens ou direitos, locação
de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
D) Sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore o proprietário que não possua outro imóvel;
E) Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos
no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de
autores estrangeiros.
QUESTÃO 42
É exceção ao princípio da irretroatividade tributária:
A) Lei superveniente ao fato gerador expressamente
interpretativa;
B) Lei superveniente ao fato gerador que comine
penalidade mais severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática;
C) Lei superveniente ao fato gerador quando deixe de
tratar determinado ato como infração ainda que se
trate de fato já definitivamente julgado;
D) Lei superveniente ao fato gerador quando deixe de
tratar determinada omissão como contrária a qualquer
exigência mesmo que tenha ocorrido de modo
fraudulento;
E) Lei superveniente ao fato gerador que majore a
alíquota do tributo.
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QUESTÃO 43
Julgue o item correto quanto ao lançamento do crédito
tributário:

QUESTÃO 46
No que tange à suspensão do crédito tributário, marque
o item incorreto:

A) É feito por declaração sempre que o tributo tiver
caráter pessoal;
B) É o procedimento administrativo que apura a
ocorrência do fato gerador, a base de cálculo, alíquota
aplicável, sujeito passivo e penalidade aplicável;
C) É ato administrativo vinculado e privativo da
autoridade fazendária;
D) É inconstitucional a possibilidade da Justiça do
Trabalho executar de ofício as contribuições sociais
decorrentes de sentença que proferir;
E) Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor
tributário estiver expresso em moeda estrangeira o
câmbio a ser aplicado na conversão em moeda
estrangeira será o do dia do lançamento do crédito
tributário.

A) O depósito do montante só será causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário quando realizado em
dinheiro e no valor exigido pela Fazenda Pública;
B) Quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e
do periculum in mora, poderá ser deferida medida
liminar em sede de mandado de segurança para
suspender a exigibilidade do crédito tributário;
C) No parcelamento aplicam-se os benefícios da denúncia
espontânea;
D) Lei específica deve regular o parcelamento para
empresas em recuperação judicial;
E) A União deverá conceder moratória simultaneamente
aos tributos federais e estaduais.

QUESTÃO 44
O lançamento do crédito tributário:
A) Constitui a obrigação tributária e declara o crédito
tributário;
B) Declara a obrigação Tributária e constitui o crédito
tributário;
C) Declara a obrigação e o crédito tributário;
D) Constitui a obrigação e o crédito tributário;
E) Suspende a exigibilidade do crédito tributário.
QUESTÃO 45
Quanto à possibilidade de alteração do lançamento
tributário, assinale a opção incorreta:
A) Não é permitido a reformatio in pejus na impugnação
pelo sujeito passivo do lançamento do crédito
tributário;
B) Em
âmbito
administrativo
quando
houver
desconstituição total ou parcial de crédito tributário
deve haver necessariamente um duplo grau de
apreciação;
C) Pelo princípio da legalidade cabe iniciativa de ofício da
autoridade fazendária para alterar lançamento
tributário realizado de forma equivocada;
D) Há presunção de definitividade do lançamento
tributário após a notificação do sujeito passivo;
E) Cabe lançamento suplementar de ofício toda vez que a
autoridade fazendária verificar que o recolhimento do
crédito se deu a menor do devido.

QUESTÃO 47
Assinale a alternativa correta no que tange à moratória
concedida em caráter individual:
A) Pode ser revogada apenas quando o beneficiado deixar
de satisfazer as condições para sua concessão;
B) Há necessidade de previsão das condições em lei
complementar;
C) Não gera direito adquirido;
D) Quando revogada dá ensejo à cobrança apenas do
tributo;
E) Se verificado dolo ou simulação do beneficiário, serão
cobrados, além do crédito tributário, apenas os juros
de mora.
QUESTÃO 48
Acerca da compensação como meio de extinção do
crédito tributário, assinale a alternativa correta:
A) Assim como a legislação civil, a compensação tributária
ocorre por meio de crédito líquido, certo, vencidos e
vincendos;
B) A Fazenda Pública não está autorizada a compensar
crédito tributário enquanto pendente discussão
judicial promovida pelo sujeito passivo;
C) A compensação de crédito tributário pode ser deferida
em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou
antecipatória;
D) Mandado de Segurança poderá convalidar a
compensação já realizada pelo contribuinte;
E) Não é cabível à autoridade fazendária efetuar de ofício
a compensação quando o sujeito passivo não a
requerer voluntariamente.
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QUESTÃO 49
Analise as assertivas no tocante à remissão e marque a
opção correta:
A) Através da remissão o crédito tributário fica impedido
de ser constituído, extinguindo-se a exigibilidade do
adimplemento da infração tributária pelo sujeito
passivo;
B) O tempo decorrido entre a concessão da remissão e
sua revogação em qualquer hipótese será computado
para efeito da prescrição do direito à cobrança do
crédito;
C) As multas não podem ser objeto de remissão;
D) A diminuta importância do crédito tributário pode
permitir a concessão da remissão desde que
fundamentado o despacho da autoridade fazendária;
E) Considerando o princípio da indisponibilidade do
patrimônio público não é permitido à Fazenda Pública
conceder remissão quanto ao crédito tributário, mas
apenas às penalidades decorrentes de seu
inadimplemento.
QUESTÃO 50
Marque a alternativa correta quanto à imunidade,
isenção e remissão do crédito tributário:
A) Todos estão previstos na Constituição Federal,
referindo-se a remissão à penalidade inadimplida;
B) Remissão se diferencia da isenção por ser benefício
concedido antes do lançamento do crédito tributário;
C) A lei que concede isenção deve ser superveniente à
ocorrência do fato gerador;
D) Imunidade tem previsão constitucional, enquanto
isenção e remissão são causas de dispensa legal de
pagamento;
E) Elencam o rol taxativo do Código Tributário Nacional
de causas extintivas do crédito tributário.
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