ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

CARGO:
ADVOGADO
TURNO: MANHÃ

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES AAIXO:
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2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 5.
Apesar de curável, hanseníase continua a ser estigmatizada
POR NATALIE ANGIER DO “NEW YORK TIMES”
Ao longo de sua adolescência, José Ramirez Jr., hoje
assistente social em Houston, sofreu uma série de sintomas
intrigantes. Às vezes ele tinha febre. Em outros momentos,
náuseas. Suas mãos e pés inchavam, e surgiam feridas em sua
pele que demoravam a cicatrizar. Ele sentia hipersensibilidade
ao toque e era incapaz de aceitar a presença até mesmo de um
lençol. Seus antebraços ficavam dormentes.
Os dermatologistas não conseguiam compreender.
Espíritas falavam em possessão demoníaca. Por fim, dois
médicos de um hospital local enviaram uma amostra de sua pele
para biópsia a pesquisadores federais em Atlanta. "Em 24 horas,
o diretor do Departamento de Saúde do Texas veio me ver",
conta Ramirez. "E me contou que eu tinha hanseníase".
Isso aconteceu em 1968, quando Ramirez tinha 20 anos.
Ele passou os sete anos seguintes no Leprosário Nacional norteamericano em Carville, Louisiana. Hoje, Ramirez, 66, está curado
e não apresenta sinais visíveis da doença em termos de
cicatrizes faciais, desfiguração, perda de dedos ou marcas
profundas nas mãos e pés.
Porém, as cicatrizes emocionais são outra coisa. O
"estigma, culpa e vergonha" que acompanham a doença são mais
fortes do que qualquer um poderia imaginar, diz Ramirez, e a
ignorância quanto a ela continua profunda. É por isso que ele faz
palestras no mundo inteiro, com a mensagem de que tudo que
você pensa saber sobre a hanseníase provavelmente está errado.
A mensagem ecoa também entre os pesquisadores, que
dizem que a doença continua a confundi-los e a surpreendê-los.
A hanseníase hoje pode ser curada por meio de um tratamento
intensivo com antibióticos, mas a natureza da Mycobacterium
leprae não está completamente definida.
Um grupo de pesquisa sustenta que a hanseníase pode
ser a mais antiga doença infecciosa a se propagar
especificamente em seres humanos, com origens que remontam
a milhões de anos.
Mas os cientistas também constataram que o bacilo da
hanseníase tem propriedades de migração baixas entre
hospedeiros humanos. Morre rapidamente no interior do corpo,
e cerca de 95% das pessoas parecem imunes a ele. "Eu o defino
como um patógeno fracote", diz Richard Truman, do Programa
Nacional da Hanseníase norte-americano, na Louisiana.
Estudos constataram que cerca de metade do DNA da M.
leprae consiste em pseudogenes, sequências genéticas inertes. A
proporção de código genético inativo pode explicar o motivo de
o patógeno da hanseníase ter um dos tempos de geração mais
lentos em sua categoria, dividindo-se apenas uma vez a cada 12
a 14 dias, ante os 20 minutos da onipresente E. coli.

Ainda que a bactéria cresça lentamente, se não for
tratada, ela se multiplicará em volume de trilhões, formando
nódulos espessos e escamosos no rosto e nas extremidades
do corpo -"leprae" é o termo grego para "escamoso"-, e
destruirá as células de Schwann que protegem o sistema
nervoso periférico.
Hoje, a hanseníase é rara, mas ainda atinge 200 mil
pessoas ao ano, a maioria delas no Brasil, na Índia e em
países em desenvolvimento.
Erwin Schurr, da Universidade McGill, em Montreal, e
outros pesquisadores identificaram alguns genes de
suscetibilidade à hanseníase, variações de genes humanos
que por motivos ainda misteriosos parecem elevar a
probabilidade de que a exposição ao patógeno resulte em
doença.
Os historiadores da medicina também estão
questionando a suposição de que os portadores de
hanseníase foram sempre rejeitados e excluídos. Os
estudiosos apontam a frenética construção de leprosários, do
século 11 ao 14 na Europa, como prova de que os leprosos
eram considerados tão perigosos que era preciso isolá-los.
Mas estudos recentes trazem o argumento de que essa
mania relacionada à hanseníase era uma maneira que as
aldeias encontravam de obter doações.
Os leprosários surgidos no século 19 e no começo do
século 20 funcionavam de fato como colônias de isolamento.
O medo de contágio cresceu mesmo quando Gerhard
Armauer Hansen, o médico norueguês que descobriu o M.
leprae em 1874, não conseguiu oferecer provas de sua
patogenia. Nenhum dos espécimes nos quais Hansen injetou
amostras da bactéria, o que incluiu seu próprio corpo, foi
contaminado.
Os pesquisadores continuam intrigados pela recusa
da bactéria a crescer em uma cultura de células ou
praticamente qualquer animal não humano. A única e
intrigante exceção é o tatu-verdadeiro. Pesquisadores
afirmam acreditar que tatus selvagens, nativos do
hemisfério ocidental, tenham contraído a infecção de
colonos europeus dois séculos atrás.
Nas terras alagadiças costeiras, nas quais a densidade
populacional dos tatus pode ser alta, 20% ou mais deles,
estima-se, estão infectados e podem transmitir a bactéria a
seres humanos.
Ramirez suspeita ter contraído hanseníase quando
criança, trabalhando no campo com seu pai. Os tatus eram
presença frequente nas áreas rurais.
Fonte: Folha de São Paulo, de 15/07/2014, disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/07/1
485409-apesar-de-curavel-hanseniase-continua-a-serestigmatizada.shtml>
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De acordo com o texto, podemos inferir corretamente que:
A)

B)

C)

D)

Para Ramirez, a hanseníase continua a ser estigmatizada
devido ao fato de que metade do DNA da M. leprae consiste
em pseudogenes, sequências genéticas inertes.
Pesquisas mostram que, apesar de rara, a hanseníase se
prolifera rapidamente no interior do corpo, matando cerca
de 20% das pessoas que tem contato com a população de
tatus nas terras alagadiças do hemisfério ocidental.
Em meados do século 19 para o século 20, o médico
norueguês,
Gerhard
Armauder
Hansen,
mesmo
descobrindo o M. lepre, não conseguiu comprovar a forma
de contágio da doença.
Erwin Schurr afirma que os doentes são considerados
patógenos fracotes por possuírem o DNA suscetível à
contaminação.

I - A expressão “outra coisa” é própria da oralidade.
II - A expressão “é por isso” retoma a ideia da oração
anterior.
III - Tudo corresponde a uma forma invariável de pronome
indefinido.
A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 05

O recurso de organização textual adotado no terceiro
parágrafo é:
A)
B)
C)

QUESTÃO 02

D)

Em “O "estigma, culpa e vergonha" que acompanham a doença
são mais fortes do que qualquer um poderia imaginar” a palavra
sublinhada pode ser substituída, sem que interfira na semântica
da oração, por qual preposição?
A)

Lembrança dolorosa

B)

Mácula difamante

C)

Falha dilacerante

D)

Verecúndia
QUESTÃO 03

A expressão que não é uma referência à hanseníase e seu
transmissor:
A)

Antiga doença infecciosa

B)

Mycobacterium leprae

C)

patógeno fracote

D)

leprosário
QUESTÃO 04

Releia o trecho transcrito abaixo e em seguida julgue as
assertivas:
“Porém, as cicatrizes emocionais são outra coisa. O
"estigma, culpa e vergonha" que acompanham a doença são
mais fortes do que qualquer um poderia imaginar, diz
Ramirez, e a ignorância quanto a ela continua profunda. É
por isso que ele faz palestras no mundo inteiro, com a
mensagem de que tudo que você pensa saber sobre a
hanseníase provavelmente está errado.”

Apenas as assertivas I e II estão corretas;
Apenas as assertivas II e III estão corretas;
Apenas as assertivas I e III estão corretas;
Todas as assertivas estão corretas.

indutivo, partindo de opinião particular para
informações gerais;
contraditório, apresentando ideia divergente à
defendida pelo autor;
narrativo, considerando um relato de fatos históricos
recentes;
dedutivo, sustentando afirmação geral com dados.
QUESTÃO 06

“Os democratas acreditam que o processo será negado
pelas cortes federais, uma vez que os republicanos
terão de provar que a Câmara foi prejudicada pelas
ações de Obama.” (revista Veja, de 30 de julho de 2014)
A locução conjuntiva sublinhada na frase acima pode ser
corretamente substituída pela conjunção:
A)
B)
C)
D)

quando
conquanto
todavia
porquanto
QUESTÃO 07

Faça a relação adequada no que tange à classificação das
orações subordinadas substantivas às respectivas orações.
1.
2.
3.
4.
5.

Subjetiva
Objetiva direta
Objetiva indireta
Completiva nominal
Apositiva

( ) Cada momento possibilita que se viva algo novo
(...) Só desejo uma coisa: que sejas muito feliz
(...) Tenho fé de que a situação amenize.
(...) É interessante que todos participem.
(...) Minha esperança é que sejas sorteado.
(...) Lembrei-me de que já estava equivocado.
A)
B)
C)
D)

1, 6, 3, 5, 2, 4.
2, 6, 4, 1, 5, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 5, 4, 3, 2, 1.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 08

Estabeleça a concordância nominal ao completar a seguinte
frase:
Elas________
reivindicaram
os
pareceres,
que
encaminharam_______ às declarações, como peças______ para os
fins a que se destinavam.
A)
B)
C)
D)

mesmas – anexas- bastantes
mesmo – anexo – bastante
mesmas – anexo – bastante
mesmo – anexos – bastante
QUESTÃO 09

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em
relação à acentuação, assinale a alternativa em que as duas
palavras devam ser acentuadas obedecendo às
mesmas regras da palavra “COMPÊNDIO”.
A)
B)
C)
D)

diplomacia/ gramatica
linguistica/ martir
vítima/ maledicencia
benevolencia / consequencia
QUESTÃO 10

Leia a frase e responda ao que se segue:
A ambiguidade pode se constituir como uma ferramenta
estilística na produção textual, mas deve ser evitada quando
compromete a coerência do texto.
I. A vírgula empregada se justifica por separar uma oração
subordinada que foi antecipada.
II. A mera troca expressão “a ambiguidade” por “o emprego
da ambiguidade” não alteraria a correção da oração.
III. A expressão verbal “pode se constituir” também estaria
correta sob a forma “pode constituir-se”.
IV. Os verbos empregados estão em concordância, pois dizem
respeito a ações do mesmo sujeito.
Assinale a alternativa que contenha análise correta das
assertivas acima:
A)

Apenas II, III e IV estão corretas.

B)

Apenas III e IV estão corretas.

C)

Apenas I e II estão corretas.

D)

Apenas I e IV estão corretas.

A palavra “demartologista” apresenta em sua formação
A)
B)
C)
D)

um prefixo com sentido de posição intermediária e um
prefixo com sentido de ação.
um sufixo com sentido de ocupação/ofício.
um prefixo com sentido de negação.
um prefixo com sentido de ocupação/ofício.
QUESTÃO 11

Não poderia finalizar sem ressaltar a derrota a que todos nos
submetemos...”

QUESTÃO 14

“Como ocorreu no seu aniversário, o bolo fora
encomendado pelo amigo e então dono da maior confeitaria
da cidade.”
Assinale a alternativa QUE CONTÉM uma forma verbal em
que se mantêm tempo, modo e significado da expressão
destacada.
A)

Havia sido encomendado

A próclise do pronome destacado ocorre pela atração

B)

Seria encomendado

A)
B)
C)
D)

C)

Teria sido encomendado

D)

Terá sido encomendado

da forma verbal submetemos.
do pronome indefinido todos.
da locução verbal poderia finalizar.
do substantivo derrota.

“Eu pensava que não deveríamos nos assustar – infelizmente –
com o fato de que podemos esperar qualquer coisa de uma
mente doentia”.
Sobre o travessão na palavra infelizmente pode-se afirmar que:
I. Desempenha a mesma função que a vírgula.
II. Isola a palavra “infelizmente”, dando-lhe um valor enfático.
III. Substitui o ponto e vírgula.

Assinale abaixo a alternativa que apresentam homônimos
homógrafos:
A)

Seção/ sessão

B)

Cela/sela

C)

Coser/cozer

D)

Reis/réis

Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I, II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

A)

QUESTÃO 16

No Microsoft Word 2010 na sua configuração padrão, o usuário
poderá selecionar a orientação da página na forma de Retrato ou
Paisagem, este recurso está disponível na guia:
A)

Inserir

B)

Layout da Página

C)

Layout de Orientação

D)

Layout de Referências
QUESTÃO 17

A Caixa de Diálogo Fonte do Microsoft Word 2010 (Figura
Abaixo), está localizada na guia INSERIR na opção FONTE. Este

QUESTÃO 18

Sobre o Microsoft Excel 2010 na sua configuração padrão,
responda qual o resultado da pergunta abaixo:
Um usuário digitou na célula D1 a seguinte função em
destaque, =SOMA(A1+C2) , logo em seguida ele selecionou a
célula (D1) e copiou utilizando o atalho Ctrl + C para colar na
célula F1.
Após o usuário selecionar a célula F1, ele colou utilizando o
atalho Ctrl +V.
Após os procedimentos feitos acima, qual a função que ficará
na célula F1:
A)

mesmo processo pode ser feito por um atalho, marque a
alternativa que seja o atalho da caixa de diálogo fonte:

B)
C)
D)

A função não será alterada, permanecendo
=SOMA(A1+C2)
A função será inválida, ficando =SOMA(#REF!+#REF!)
A função será alterada, ficando =SOMA(C1+E2)
A célula retornara um erro, não aceitando a inserção
dos dados.
QUESTÃO 19

Sobre uso do correio eletrônico e anexo de arquivos, analise
as afirmativas:

A)

Apenas uma afirmação está correta.

B)

Apenas duas afirmações estão corretas.

C)

Todas as afirmações estão corretas.

D)

Todas as afirmações estão erradas.
QUESTÃO 20

No Microsoft Excel 2010 na sua configuração padrão, existe
o recurso OBTER DADOS EXTERNOS, está opção está
disponível na Guia :
A)

Ctrl + D

B)

Ctrl + F

C)
D)

A)

Página Inicial

B)

Inserir Dados

Ctrl + O

C)

Layout de Página

Ctrl + L

D)

Dados

Cargo: Advogado
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I. O endereço machadodeassis@bol..com..br é um e-mail
válido para envio e recebimentos de arquivos.
II.
Para o envio de um filme em HD, podemos enviar
normalmente pelo correio eletrônico para outro usuário.
III.
Um e-mail não pode ser enviado sem informar o
assunto, pois todos os campos devem ser preenchidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

Acerca da competência tributária, assinale a alternativa correta:
A)
B)

C)

D)

Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana.
Compete aos Municípios instituir, arrecadar e fiscalizar
imposto incidente sobre operações consistentes em
transferências gratuitas de bens imóveis.
A previsão de exigência de Lei Complementar contida no
art. 146, III, b, da Constituição Federal de 1988 impede que
os Estados disciplinem sobre depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos, ainda que sem interferir em sua
natureza.
Cabe ao Município 50% (cinquenta por cento) da
arrecadação do Imposto Territorial Rural (ITR) somente
nos casos em que este optar por fiscalizar e cobrar o ITR,
na forma da Lei.

QUESTÃO 24

Acerca das repartição de receitas tributárias, é incorreto
afirmar que:
A)

B)

C)
D)

Os Estados e o DF recebem dos impostos de
competência residual da União com previsão do art.
157, II, da CF, percentual de 20% da arrecadação dos
mesmos.
Aos Municípios nos quais os veículos são licenciados,
cabe 50% (cinquenta por cento) do produto da
arrecadação do IPVA.
Aos Municípios cabe 50% (cinquenta por cento) do
produto da arrecadação do ICMS do respectivo Estado.
Aos Municípios cabe 50% (cinquenta por cento) do
produto da arrecadação do ITR, nos casos em que este
imposto é fiscalizado e cobrado pela União.
QUESTÃO 25

QUESTÃO 22

Qual dos seguintes impostos constitui exceção aos princípios da

As alternativas abaixo contêm impostos de competência
municipal, EXCETO:

anterioridade nonagesimal e anterioridade anual?
A)
Base de cálculo do IPTU.

B)

Alíquota de Imposto sobre Importação (II).

C)

Alíquotas do IPI.

D)

CIDE-Combustíveis e ICMS-Combustíveis.

B)

C)

QUESTÃO 23

Considerando as assertivas abaixo, assinale a alternativa
correta:
I - O prazo para a propositura de ação de repetição de indébito é
de cinco anos, a contar do primeiro exercício seguinte ao do
pagamento indevido, nos tributos sujeitos a lançamento de
ofício.
II – Segundo entendimento do STJ, não se admite a oposição de
pré-executividade para discutir a responsabilidade tributária de
sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa, a quem incumbe o
ônus da prova contra presunção de legitimidade do título.
III – Segundo entendimento do STJ, não é possível a substituição
de Certidão de Dívida Ativa para alteração do sujeito passivo da
obrigação tributária, equivocamente indicado no título
executivo.
A)

I, II e III estão corretas.

B)

Somente I e II estão corretas.

C)

Somente II e III estão corretas.

D)

Somente II está correta.

D)

QUESTÃO 26

Acerca dos atos administrativos, assinale a alternativa
INCORRETA:
A)
B)
C)

D)

As decisões adotadas por delegação não necessitam
de menção expressa desta qualidade.
É indelegável a edição de atos de caráter normativo,
assim como a decisão de recursos administrativos.
A doutrina entende não ser cabível o controle judicial
do mérito administrativo, haja vista que o mesmo
encontra-se na esfera de discricionariedade do
administrador.
O ato de delegação pode ser revogado a qualquer
momento.

Cargo: Advogado
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A)

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação,
Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza, Imposto Predial
Territorial Urbano.
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores,
Imposto sobre Operações Financeiras, Imposto sobre
Transição Onerosa de Bens Imóveis.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicação, Imposto sobre
Propriedade Territorial Rural e Imposto sobre Produtos
Industrializados.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 27

No que diz respeito às agências executivas e reguladoras, é
correto afirmar que:
A)

A designação “agência executiva” é atribuição privativa de
entidades autárquicas e possui caráter permanente.

B)

A qualificação jurídica de agência reguladora pressupõe
que a entidade seja enquadrada como autarquia de regime
especial, tendo em vista a forte relação entre as agências
reguladoras e a regulamentação estatal de setores
econômicos.

C)

Não se mostra obrigatória a feitura de contrato de gestão
para o reconhecimento de uma entidade como agência
executiva. Todavia, um plano estratégico de reestruturação
e desenvolvimento institucional em andamento mostra-se
indispensável.

D)

O cargo de dirigente de agência reguladora é de livre
nomeação e exoneração pelo presidente da república;

Analise os itens a seguir, de acordo com a Lei 8.666/93, e
assinale a alternativa CORRETA:
I – Licitações simultâneas são aquelas com objetos similares
e com realização prevista para intervalos não superiores a
trinta dias;
II – Licitações sucessivas são aquelas com objetos similares,
cujo edital subsequente tenha uma data anterior a noventa
dias após o término do contrato resultante da licitação
antecedente;
III – A inexigibilidade de licitação decorre da impossibilidade
jurídica de competição, mormente nos casos de fornecedor
exclusivo (vedada a preferência de marca), serviços
profissionais especializados de natureza singular, exceto
publicidade, e contratação de artistas consagrados pela
crítica ou pelo público. O rol dos casos de inexigibilidade
contidos na Lei 8.666/93 é meramente exemplificativo.
A)
B)
C)
D)

Somente I e II estão corretos.
Somente I e III estão corretos.
I, II e III estão corretos.
Somente II e III estão corretos.

todavia, há que se observar o devido prazo de quarentena.
QUESTÃO 30

Observe o trecho a seguir:

Sobre as entidades de administração direta e indireta, é

“A norma constitucional não tem existência autônoma
em face da realidade. A sua essência reside em sua
vigência, onde a pretensão de eficácia não pode ser
separada das condições históricas de sua realização.
Apesar disto, constitui um elemento autônomo em
relação à estas condições . A Constituição não
configura apenas a expressão de um ser, mas também
de um dever ser. Graças à pretensão de eficácia, a
Constituição procura imprimir ordem e conformação
à realidade política e social. Ela não é apenas
determinada pela realidade social, mas também
determinante em relação a ela. Desse modo, a força
condicionante da realidade e a normatividade da
Constituição podem até ser diferenciadas, mas não
definitivamente separadas ou confundidas” (HESSE,
Konrad. Titulo da Obra Omitido. Tradução de Gilmar
Ferreira Mendes. Porto Alegre: SAFE, 1991.14-15).

incorreto afirmar que:
A)

A fundação pública de direito público tem personalidade
jurídica de direito público, sendo também denominada de
autarquia fundacional ou fundação autárquica.

B)

As Sociedades de Economia Mista necessariamente se
revestem sob a forma de sociedade anônima, enquanto que
as Empresas Públicas podem se revestir sob a forma de
qualquer modalidade societária admitida no direito
brasileiro.

C)

O foro competente para julgar as ações envolvendo as
sociedades de economia mista federais é o da justiça
federal, ao passo que as ações envolvendo sociedades de
economia mista estaduais e municipais serão processadas e
julgadas na justiça estadual.

D)

A lei assume papéis diferentes nos contextos de criação das

Para o autor, as normas jurídicas e a realidade devem ser
consideradas em seu condicionamento recíproco. Assim, o
texto acima aborda o princípio da:

fundações públicas e das autarquias: relativamente às
fundações, a lei tem caráter meramente autorizativo - sua
efetiva criação se dá com posterior registro; já quanto às
autarquias, a lei tem caráter criador.

A)
B)
C)
D)

Força normativa da Constituição.
Concordância Prática.
Harmonização.
Unidade da Constituição.
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QUESTÃO 28
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

De acordo com a Lei 8.112/90, as seguintes condutas são
puníveis com demissão, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Inassiduidade habitual.
Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas.
Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos
previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de
sua responsabilidade ou de seu subordinado.
Proceder de forma desidiosa.
QUESTÃO 32

Acerca das disposições constitucionais sobre ordem social e
meio ambiente, marque a alternativa CORRETA:
A)

danos nucleares causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade, desde que
comprovada a existência de culpa.
B)

A)
B)
C)
D)

I e II.
I, II e III.
II e III.
II e IV.

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente,

Analise as assertivas abaixo:
I – Viola o princípio da igualdade toda e qualquer ação
discriminatória, mesmo de caráter afirmativo, produzida pelo
legislador ou, mesmo, por meio de políticas públicas.
II – É possível o controle de constitucionalidade de emendas
constitucionais, no que diz respeito ao aspecto material, ficando,
todavia, restrito à compatibilidade ou não da reforma
constitucional às chamadas "cláusulas pétreas".
III – Pelo fato de a “federação” ser uma cláusula pétrea, é
impossível a edição de emenda à constituição que afete a
partilha de competências entre os entes federativos.
IV – A Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência
foi incorporada no ordenamento brasileiro com hierarquia
supralegal, mas infraconstitucional.
Estão corretas apenas as assertivas:

É possível obrigar o poluidor a indenizar ou reparar os

ficando o autor, em todo caso, isento de custas judiciais
e do ônus da sucumbência.
C)

As usinas que operem com reator nuclear deverão ter
sua localização definida em lei federal, sem o que não
poderão ser instaladas.

D)

É competência concorrente da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas.

QUESTÃO 35

Sobre os direitos fundamentais no direito brasileiro, assinale
a alternativa INCORRETA:

QUESTÃO 33

A)
Acerca do Supremo Tribunal Federal, marque a alternativa
CORRETA:

B)

C)

D)

Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou
de excepcional interesse social, o Supremo Tribunal
Federal poderá tornar sem efeito a norma em questão
apenas para os fatos já concretizados.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão da maioria absoluta de seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública direta e indireta, na esfera federal.
Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou
de excepcional interesse social, o Supremo Tribunal
Federal poderá expedir ato regulando as situações já
constituídas.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública direta e indireta, na esfera federal.

tocante à vinculação e aplicabilidade dos direitos
fundamentais aos particulares, tal como ocorre na
Constituição Portuguesa.
B)

Há instituições no mundo que tem um poder
econômico muito maior do que muitos Estados. Então,
a ideia de que não só o Estado é órgão opressor dos
indivíduos, mas também outros particulares, o que fez
com que surgisse a eficácia horizontal dos direitos
fundamentais, aplicada nas relações privadas, onde os
interesses antagônicos são entre particulares.

C)

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem adotado,
de forma sistemática, a teoria da Eficácia Horizontal
dos Direitos Fundamentais.

D)

Segundo o melhor posicionamento jurisprudencial, é
possível afirmar que a aplicabilidade dos direitos
fundamentais aos particulares foi negada pelo
Constituinte.
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A)

No Brasil, não encontramos dispositivo expresso no
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa CORRETA.
A)

B)
C)
D)

O foro da situação da coisa (forum rei sitae) é
absolutamente competente para ações fundadas em
direito real sobre imóveis e, nesses casos, a competência
é, sempre, definida pelo critério funcional, não podendo,
o autor, por isso, optar pelo foro de seu domicílio.
Sendo o direito de personalidade um direito classificado
como absoluto, a competência para ações dessa natureza
é absoluta.
O direito brasileiro não admite a definição do
procedimento secundum eventum defensionis.
A conexão é critério de prorrogação de competência,
podendo ser própria ou imprópria, ambas podendo dar
lugar à reunião de processos e à prorrogação da
competência do juiz, desde que nenhum dos processos
tenha sido julgado.

Sobre mandado de segurança, assinale a alternativa
INCORRETA:
A)

B)
C)

D)

QUESTÃO 37

Segundo a lei de execução fiscal, o termo de inscrição de dívida
ativa deverá conter todos os elementos abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

O número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual
da dívida.
O nome do devedor, sempre que conhecido, e o domicílio
ou residência deste.
O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato;

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa INCORRETA:
A)

B)

QUESTÃO 38

A)

B)

C)

D)

A jurisprudência do STF, como também do STJ, admite
apenas o uso de medida cautelar como instrumento para
destrancamento de recurso extraordinário ou especial
retido na origem, quando a forma retida puder causar a
perda da utilidade do recurso, como nos casos de
indeferimento de antecipação de tutela.
A citação por hora certa exige determinação de sua
realização ao Oficial de Justiça, e, embora não esteja
prevista nas modalidades citatórias da Lei nº 6.830/80, é
admissível, segundo o Superior Tribunal de Justiça, no
processo de execução fiscal.
A citação editalícia pode ser essencial ou acidental. É
acidental, quando necessária em virtude da não localização
no réu e só se legitima, se esgotados os meios de
localização do réu, havendo entendimento sumulado de
que, na execução fiscal, é possível, desde que resultem
inexitosas a citação por carta e por oficial de justiça.
A fraude à execução exige, dentre outros requisitos,
litispendência ao tempo da alienação ou oneração
fraudulenta para caracterizar-se, mas, presentes seus
pressupostos, pode ser requerida nos próprios autos da
execução, e, assim, reconhecida incidentalmente tal causa
de nulidade do negócio jurídico.

C)

D)

O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência
do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. A
renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação
da outra parte.
O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá
juntada, aos autos do processo de cópia da petição do
agravo de instrumento e do comprovante de sua
interposição, assim como a relação dos documentos que
instruíram o recurso. O não cumprimento do disposto
neste artigo importa inadmissibilidade do agravo.
As questões de fato, não propostas no juízo inferior,
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar
que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
Das decisões interlocutórias caberá agravo, via de
regra, na forma retida e, excepcionalmente, na forma
instrumental.
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Assinale a alternativa CORRETA:

Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou
no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem
efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da
decisão contrária.
O mandado de segurança não substitui a ação popular,
nem a ação de cobrança.
Somente considerar-se-á federal a autoridade coatora
se as consequências de ordem patrimonial do ato
contra o qual se requer o mandado houverem de ser
suportadas pela União.
Não cabe mandado de segurança contra os atos de
gestão comercial praticados pelos administradores de
empresas públicas, de sociedade de economia mista e
de concessionárias de serviço público.
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