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PORTUGUÊS 

 

1 ) Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, 

se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar 

seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente 

método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto 

autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais 

galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, 

mas no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco. (Machado de Assis, in 

Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

 

Pode-se afirmar com base nas ideias do autor-personagem, que se trata: 

a) de um texto jornalístico 

b) de um texto religioso 

c) de um texto científico 

d) de um texto autobiográfico 

e) de um texto teatral 

__________________________________________________________ 

2)  Assinale o item que apresenta erro de pontuação: 

a) A casa creio que já está alugada. 

b) O Papa, que mora em Roma, tem visitado vários países. 

c) Eu diria que as árvores pensam. 

d) Eu sabia, mas não podia falar. 

e) Sabedor, nunca o fui. 
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3) Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta: 

a) Ela mesmo confirmou a realização do encontro.  

b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. 

c) Ela ficou meia preocupada com a notícia. 

d) Muito obrigada, querido, falou-me emocionada. 

e) Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. 

 

4) A única frase em que as formas verbais estão corretamente empregadas é: 

a) Especialistas temem que órgãos de outras espécies podem transmitir vírus perigosos. 

b) Além disso, mesmo que for adotado algum tipo de ajuste fiscal imediato, o Brasil ainda 

estará muito longe de tornar-se um participante ativo do jogo mundial. 

c) O primeiro-ministro e o presidente devem ser do mesmo partido, embora nenhum fará a 

sociedade em que eu acredito. 

d) A inteligência é como um tigre solto pela casa e só não causará problema se o suprir 

de carne e o manter na jaula. 

e) O nome secreto de Deus era o princípio ativo da criação, mas dizê-lo por completo 

equivalia a um sacrilégio, ao pecado de saber mais do que nos convinha. 

 

 

5) De acordo com as novas regras, assinale a alternativa incorreta quanto à acentuação:  

a) Eu pelo o pelo pelo prazer de pelar. 

b) É macio o pelo do cão.  

c) Comi a pera.  

d) É o polo Norte.  

e) Os professores mandaram por este álbum sobre a mesa. 
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INFORMÁTICA  

 

6) Ao editar um documento no MS Word, o autor deseja copiar um determinado trecho 

para inserir uma cópia do mesmo em um outro ponto do texto. 

Para tanto, ele poderá marcar o trecho usando o mouse e, então, usar as teclas: 

a) Ctrl+A para copiar o trecho selecionado e Ctrl+X para inserir o trecho copiado no ponto 

desejado. 

b) Ctrl+C para copiar o trecho selecionado e Ctrl+V para inserir o trecho copiado no ponto 

desejado. 

c) Ctrl+X para copiar o trecho selecionado e Ctrl+V para inserir o trecho copiado no ponto 

desejado. 

d) Ctrl+Z para copiar o trecho selecionado e Ctrl+A para inserir o trecho copiado no ponto 

desejado. 

e) Ctrl+Z para copiar o trecho selecionado e Ctrl+X para inserir o trecho copiado no ponto 

desejado. 

 

 

7) Paulo utiliza em seu trabalho o editor de texto Microsoft Word 2010 (em português) 

para produzir os documentos da empresa. Certo dia Paulo digitou um documento 

contendo 7 páginas de texto, porém, precisou imprimir apenas as páginas 1, 3, 5, 6 e 7. 

Para imprimir apenas essas páginas, Paulo clicou no Menu Arquivo, na opção Imprimir e, 

na divisão Configurações, selecionou a opção Imprimir Intervalo Personalizado. Em 

seguida, no campo Páginas, digitou: 

a) 1,3,5-7 e clicou no botão Imprimir. 

b) 1;3-5;7 e clicou na opção enviar para a Impressora. 

c) 1−3,5-7 e clicou no botão Imprimir. 

d) 1+3,5;7 e clicou na opção enviar para a Impressora. 

e) 1,3,5;7 e clicou no botão Imprimir. 

 

8) Para reduzir uma janela do sistema Windows a um botão na barra de tarefas executa-

se uma operação denominada 

a) maximizar. 
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b) minimizar. 

c) restaurar. 

d) mover. 

e) fechar. 

 

9) Em um processo eletrônico, foi disponibilizada intimação eletrônica no Portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, destinada ao Procurador Autárquico 

responsável. A intimação se referia a decisão que deferia ao Procurador o prazo de 05 

(cinco) dias para manifestação. Diante desta situação, e levando-se em consideração o 

disposto na Lei n° 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico), o prazo de 05 (cinco) dias para 

a manifestação terá início:  

a) somente após o Defensor Público efetivar consulta eletrônica do teor da intimação 

eletrônica, sendo irrelevante a data em que esta foi enviada ao Portal Eletrônico do 

Tribunal de Justiça. 

b) depois de 10 (dez) dias, contados a partir da data do envio da intimação ao Portal 

Eletrônico do Tribunal de Justiça, sendo irrelevante a data em que o Defensor Público 

efetivou consulta eletrônica do teor da intimação. 

c) a partir do primeiro dia útil após a publicação da intimação no Diário de Justiça 

Eletrônico com a necessária indicação do nome do Defensor Público responsável, o que 

vale como intimação pessoal, por disposição expressa da lei. 

d) somente após a intimação pessoal do Defensor Público responsável por meio de Oficial 

de Justiça, uma vez que não se aplica a sistemática da intimação eletrônica àqueles que 

têm a prerrogativa da intimação pessoal por previsão legal. 

e) quando o Defensor Público efetivar consulta eletrônica do teor da intimação ou, caso 

não o faça no prazo de 10 (dez) dias a partir do envio da intimação eletrônica, a intimação 

será considerada automaticamente realizada após este prazo. 

 

10) Internet Explorer e Mozilla Firefox são programas utilizados, entre outros fins, para 
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a) receber mensagens de e-mail pela Internet, usando um endereço IP do servidor que 

distribui as mensagens de e-mail usando o protocolo RS-232. 

b) remover vírus ou programas maliciosos residentes nos computadores de determinada 

empresa, apagando arquivos que não sejam reconhecidos pelo firewall. 

c) requisitar e exibir informações de servidores que armazenam, na Internet, páginas de 

usuários ou organizações. 

d) encontrar sites seguros para enviar mensagens criptografadas com o protocolo telnet 

pela porta 48. 

e) requisitar as páginas web armazenadas em um servidor hospedeiro de Internet por 

meio do protocolo RS-232. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

11) Sobre Poderes do Estado e respectivas funções, formas de Estado e formas e 

sistemas de governo, marque a única opção correta. 

a) A adoção do princípio de separação de poderes, inspirado nas lições de Montesquieu e 

materializado na atribuição das diferentes funções do poder estatal a órgãos diferentes, 

afastou a concepção clássica de que a unidade seria uma das características 

fundamentais do poder político. 

b) O Estado unitário distingue-se do Estado federal em razão da inexistência de repartição 

regional de poderes autônomos, o que não impede a existência, no Estado unitário, de 

uma descentralização administrativa do tipo autárquico. 

c) Em um Estado federal temos sempre presente uma entidade denominada União, que 

possui personalidade jurídica de direito público internacional, cabendo a ela a 

representação do Estado federal no plano internacional. 

d) O presidencialismo é a forma de governo que tem por característica reunir, em uma 

única autoridade, o Presidente da República, a Chefia do Estado e a Chefia do Governo. 

e) Sistema de governo pode ser definido como a maneira pela qual se dá a instituição do 

poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. 

 

12) Após o resgate de vítimas de um acidente de trânsito, uma ambulância do serviço de 

saúde municipal deslocava-se em alta velocidade em direção ao hospital público mais 
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próximo, tendo colidido com um veículo particular. Em decorrência dessa colisão, um dos 

resgatados que estava no interior da ambulância sofreu traumatismo craniano e acabou 

falecendo. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, o Município: 

a) responde subjetivamente pelos danos materiais causados, bem como por danos morais 

aos familiares da vítima. 

b) não responde civilmente pelos danos causados, tendo em vista que o excesso de 

velocidade para as ambulâncias configura excludente de responsabilidade, pois se trata 

de conduta esperada. 

c) responde objetivamente pelos danos causados, cabendo indenização aos familiares da 

vítima que tenham relação de dependência financeira com a mesma. 

d) responde objetivamente apenas pelos danos materiais causados, ficando afastada 

indenização por danos morais em razão da ausência de culpa a ser imputada ao condutor 

da ambulância. 

e) não responde civilmente perante os familiares da vítima, tendo em vista que o nexo de 

causalidade ensejador da responsabilidade civil remete ao primeiro acidente ocorrido, do 

qual não participou qualquer agente público. 

 

13) No capítulo destinado às funções essenciais à justiça, a Constituição da República 

inseriu: 

a) o Ministério Público, cujos membros possuem a garantia da vitaliciedade, obtida após 

três anos de efetivo exercício, sendo instituição encarregada da defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

b) a Advocacia Pública, que é integrada pela Advocacia Geral da União (em nível federal), 

Procuradoria-Geral de Justiça dos Estados (no âmbito estadual) e Procuradorias 

Municipais (nos Municípios). 

c) a Advocacia, sendo que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 

inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 

d) a Defensoria Pública, que tem a missão de defender os interesses da União e dos 

Estados, sendo-lhe assegurada autonomia funcional e administrativa, nos limites da lei. 

e) a Procuradoria Pública, cujos membros possuem a garantia da estabilidade, obtida 

após 3 anos de efetivo exercício, sendo instituição encarregada da defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

__________________________________________________________________ 
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14) Na ocorrência de inexistência de norma regulamentadora estadual ou municipal de 

qualquer dos Poderes, inclusive na Administração indireta, que torne inviável o exercício 

de direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, caberá 

a) suscitação de conflito de competência. 

b) mandado de segurança. 

c) habeas data. 

d) ação rescisória. 

e) mandado de injunção. 

 

15) Marque a alternativa correta quanto ao disposto na Constituição Federal sobre o meio 

ambiente: 

a) Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético compete ao Poder 

Público e à iniciativa privada. 

b) Todos têm direito ao meio ambiente sustentável, bem de uso comunitário e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

c) Promover a educação ambiental nos níveis fundamentais de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente é incumbência própria das 

seguintes entidades: Instituto Nacional do Meio Ambiente e CTNBio. 

d) A proteção à fauna não está prevista expressamente na Constituição Federal. 

e) Ao poder público compete controlar a produção, a comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 

o meio ambiente. 

___________________________________________________________________ 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

16) Com base na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, assinale a opção 

correta. 

a) Sempre que uma lei for revogada por outra lei, e a lei revogadora também for 

revogada, a lei inicialmente revogada volta a ter vigência, em um instituto jurídico 

denominado de ultratividade da lei. 
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b) Haverá repristinação quando uma norma revogada, mesmo tendo perdido a sua 

vigência, for aplicada para reger situações ocorridas à época de sua vigência. 

c) Denomina-se vocatio legis o espaço de tempo compreendido entre a data da 

publicação da lei e a data da sua revogação. 

d) Uma norma jurídica pode ser expressa ou tacitamente revogada. Diz-se que há 

revogação expressa quando a lei nova declarar, em seu texto, o conteúdo da lei anterior 

que pretende revogar, enquanto que a revogação tácita ocorre sempre que houver 

incompatibilidade entre a lei nova e a antiga, pelo fato de a lei nova regular a matéria 

tratada pela anterior. 

e) Segundo a legislação vigente, a norma jurídica tem vigência por tempo indeterminado e 

vigora até que seja revogada por outra lei. O ordenamento jurídico brasileiro não 

reconhece norma com vigência temporária. 

__________________________________________________________ 

17) No que diz respeito às pessoas naturais e aos direitos da personalidade, assinale a 

opção correta. 

a) A pessoa maior de dezoito anos de idade poderá tornar-se absolutamente incapaz 

caso ela, mesmo por causa transitória, não puder exprimir sua vontade. A interdição 

depende de autorização judicial e está sujeita a registro no cartório de registro civil de 

pessoas naturais. 

b) Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, sendo que o seu 

exercício não pode sofrer qualquer limitação. Por esses motivos, os direitos da 

personalidade não podem ser objeto de reparação por perdas e danos. 

c) Em atendimento ao princípio da autonomia da vontade considera-se legítimo o ato de 

disposição do próprio corpo que importe em diminuição permanente da integridade física, 

firmado mediante benefício econômico em proveito do doador, desde que oriundo de 

contrato escrito com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. 

d) A personalidade jurídica das pessoas naturais tem início com o nascimento com vida, 

motivo pelo qual diz-se que são incompatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro os 

atos de proteção aos direitos do nascituro. 

e) A emancipação é o ato pelo qual o relativamente incapaz adquire a capacidade civil 

plena. A sua concessão depende de autorização judicial e se estende para todos os atos 

da vida civil, eleitoral e criminal. 
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18) No que diz respeito às diferentes espécies de bens e as suas classificações, assinale 

a opção correta. 

a) Os bens públicos de uso comum são considerados bens públicos por natureza, 

diferentemente dos bens públicos de uso especial e dos dominicais que são equiparados 

aos bens privados. 

b) Os animais, também denominados semoventes, são considerados espécies de bens 

móveis por natureza, já que possuem movimento próprio. 

c) A energia elétrica, embora possua valor econômico, não pode ser considerada como 

bem móvel ou imóvel, sendo considerada res nullius. 

d) Consideram-se bens incorpóreos aqueles bens que podem ser incorporados ao 

patrimônio pessoal, pois, além de serem concretos, podem ser palpáveis e mensuráveis 

economicamente. 

e) Diz-se infungíveis aqueles bens que podem ser substituídos por outros da mesma 

quantidade, qualidade e espécie, como é o caso do dinheiro. 

__________________________________________________________________ 

19) Aquiles era casado em comunhão universal de bens com Joana e faleceu, deixando 

dois filhos: Maria e João. Maria é fruto de seu casamento com Joana e João de seu 

primeiro matrimônio com Fátima, já falecida. Deixou, ainda, seus pais Douglas e Janaina 

e um irmão chamado Átila. Nesse caso, a sucessão legítima defere-se a 

a) Maria em concorrência com Joana, Douglas e Janaina. 

b) Maria e João em concorrência com Joana. 

c) Maria e João em concorrência com Joana, Douglas e Janaina. 

d) Douglas e Janaina. 

e) Maria e João. 

____________________________________________________________________ 

20) A respeito das condições da ação, considere: 

I. O interesse processual consiste na necessidade do autor vir a juízo e na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 

II. O interesse do autor não pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência 

de relação jurídica. 
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III. Ninguém poderá pleitear, em nome do próprio, direito alheio, salvo quando autorizado 

por lei. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

a) III  

b) I e II. 

c) II e III. 

d) II. 

e) I e III. 

______________________________________________________________________ 

21) O novo Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 13.105/2015 (CPC/2015), 

entrará em vigor a contar de um ano de sua publicação oficial, em substituição ao 

CPC/1973. Sobre a aplicação do novo diploma processual, julgue os itens a seguir:   

 

I. A prova requerida no processo antes da vigência do novo código, isto é sob as 

regras legislativas do CPC/1973, ao ser produzida na vigência do CPC/2015, regular-

se-á pelo novo diploma legal.  

II. A contagem de prazos processuais em dias úteis, não mais em dias contínuos, 

estabelecida pelo CPC/2015, incidirá nos prazos que iniciarão contagem a partir da 

vigência do CPC/2015.  

III. Ao entrar em vigor, o CPC/2015 será aplicado aos processos que se iniciarem sob 

a sua égide, mantendo-se o CPC/1973 para reger todos os processos iniciados em 

data anterior à vigência do novo código;  

IV. Os atos processuais praticados sob a vigência do CPC/1973, em processos não 

sentenciados, por exemplo, a citação de empresas públicas e privadas, não serão 

renovados devido à vigência da nova disciplina processual do CPC/2015.  

V. A norma processual do CPC/2015 não retroagirá e será aplicada imediatamente 

aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações 

jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973.  

 

Assinale a alternativa que contém os itens CORRETOS:  

 

a) I, II e IV. 

b) III, IV e V. 

c) I, III e IV. 
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d) II, IV e V. 

e) I, IV e V. 

___________________________________________________________________ 

 

22) Nos termos do Novo Código de Processo Civil, toda decisão judicial deverá ser 

motivada. Em caso de ausência de motivação em um despacho caberá a parte interpor 

recurso: 

a) Agravo de Instrumento; 

b) Embargos de Declaração; 

c) Apelação; 

d) Recurso Inominado; 

e) Não cabe recurso 

 

_______________________________________________________________ 

 

23) Dentre as inovações do Novo Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13105/2015) 

relativas à Fazenda Pública em juízo está: 

a) Não houve qualquer alteração quanto à contagem de prazos;  

b) Os prazos serão contados em dias corridos; 

c) Os prazos serão contados em dobro; 

d) Os prazos serão contatos em dobro para recorrer e em quadruplo para contestar; 

e) Os prazos serão sempre contados em quadruplo; 

 

 

24) O valor da causa está elencado dentre os requisitos essenciais da petição inicial, nos 

termos do artigo 292 do Novo Código de Processo Civil. Cabendo ao réu impugnar o 

valor: 

a) Através de preliminar de Contestação; 

b) Com a interposição de Recurso de Apelação; 

c) Opondo Embargos de Declaração; 

d) Em peça autônoma denominada “Impugnação ao Valor da Causa”; 

e) Com a interposição de Agravo de Instrumento.  

 

 

25) Nos termos do Novo Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública 

for condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, o juiz adotará critérios 

elencados pelo artigo 85, §3º. Sobre esse assunto, julgue os itens a seguir: 

I) Ficará a critério do juiz a fixação dos honorários de sucumbência contra a Fazenda 

Pública, independente do valor da condenação; 
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II) O juiz fixará o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; 

III) Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver 

condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os 

honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz; 

IV) O juiz fixará o mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-

mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; 

 

São verdadeiros os seguintes itens: 

a) I, II e IV; 

b) II, III e IV; 

c) Apenas IV; 

d) Apenas II; 

e) II e IV 

______________________________________________________________ 

 

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 

26) A Consolidação das Leis do Trabalho − CLT prevê requisitos indispensáveis para 

configuração do contrato individual de trabalho, que é o acordo tácito ou expresso, 

correspondente a uma relação de emprego. Assim, conforme normas legais, NÃO é 

requisito da relação de emprego: 

a) exclusividade na prestação dos serviços. 

b) não eventualidade dos serviços. 

c) onerosidade dos serviços prestados. 

d) prestação pessoal dos serviços. 

e) subordinação jurídica do empregado ao empregador. 

_________________________________________________________________ 

27)  Com relação ao adicional de insalubridade, assinale a opção correta. 

a) Constatado que a atividade é insalubre, o empregado tem direito ao recebimento do 

adicional respectivo no percentual de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes 

de gratificações. 
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b) O adicional de insalubridade não integra a remuneração para cálculo do FGTS. 

c) O adicional de insalubridade não pode ser suprimido, pois implica redução salarial. 

d) O adicional de insalubridade é fixado por lei no percentual de 10%, 20% ou 30%, 

conforme o grau mínimo, médio ou máximo. 

e) O direito ao recebimento do adicional de insalubridade cessará com a eliminação do 

risco à saúde 

____________________________________________________________________ 

28) Considere: 

I. Decisão de magistrado em primeiro grau que extingue o processo sem julgamento do 

mérito por falta de pedido certo ou determinado no procedimento sumaríssimo. 

II. Decisão de magistrado em primeiro grau que extingue o processo com julgamento do 

mérito acolhendo a decadência do direito do reclamante. 

 III. Decisão proferida em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, por Tribunal 

Regional do Trabalho que deu ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa 

da que lhe foi dada por Turma de outro Tribunal Regional. 

 Das decisões acima mencionadas caberá, respectivamente, 

a) Recurso Ordinário, Agravo de Instrumento e Recurso de Revista. 

b) Agravo de Instrumento, Recurso Ordinário e Recurso de Revista 

c) Recurso Ordinário, Recurso Ordinário e Recurso de Revista. 

d) Agravo de Instrumento, Recurso Ordinário e Embargos 

e) Recurso Ordinário, Recurso Ordinário e Embargos 

_______________________________________________________________________ 

 

29) Das decisões definitivas dos Tribunais Regionais do Trabalho em processos de sua 

competência originária em dissídios coletivos e das decisões de indeferimento da petição 

inicial, caberá:  

a) recurso ordinário no prazo de 8 dias. 

b) recurso de revista e recurso ordinário, respectivamente, no prazo de 15 e 8 dias.  

c) recurso de revista e recurso ordinário, respectivamente, no prazo de 8 dias. 

d) recurso ordinário e agravo de petição, respectivamente, no prazo de 8 dias. 

e) embargos e recurso ordinário, respectivamente, no prazo de 15 e 8 dias. 
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_______________________________________________________________ 

30) A Justiça do Trabalho tem competência para conciliar e julgar os dissídios individuais 

e coletivos entre trabalhadores e empregadores da administração pública direta e indireta 

dos Estados. Essa competência:  

a) deve ser fixada por lei complementar estadual. 

b) é estabelecida expressamente pela Constituição brasileira. 

c) pode ser estabelecida pelos Tribunais Regionais do Trabalho. 

d) é fixada pelo Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. 

e) é estabelecida nas Constituições dos Estados. 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

31) Lúcio, servidor público municipal, praticou ato administrativo desrespeitando a forma 

do mesmo, essencial à sua validade. O ato em questão: 

a) admite convalidação. 

b) não comporta anulação. 

c) é necessariamente legal. 

d) comporta revogação. 

e) é ilegal. 

_________________________________________________________________ 

32) Dentre outras destinações, a licitação 

a) elimina a insustentabilidade do processo de desenvolvimento. 

b) julga a legalidade dos contratos de prestação de serviços. 

c) destina-se a garantir a observância do princípio da isonomia. 

d) estabelece a moralidade na aquisição de bens e serviços. 

e) promove a seleção da proposta aceitável para a administração. 

____________________________________________________________________ 
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33) O contrato administrativo regido pela Lei n.º 8.666/93 pode ser alterado, com a devida 

justificativa, entre outras hipóteses, no seguinte caso: 

a) unilateralmente pelo contratado quando este constatar que houve modificação no 

projeto. 

b) bilateralmente sempre que for conveniente aos interesses da Administração Pública. 

c) unilateralmente pelo contratado quando houver atraso superior a 60 dias no pagamento 

do serviço contratado. 

d) por acordo das partes quando conveniente a substituição da garantia de execução. 

e) unilateralmente pelo contratante sempre que estiver em desacordo com a política 

interna da pessoa jurídica contratada. 

_________________________________________________________________ 

34) As autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista são entidades 

estatais. É correto afirmar quanto a referidas instituições que as: 

a) autarquias e empresas públicas integram a Administração pública direta, enquanto que 

as sociedades de economia mista, por possuírem personalidade de direi to privado, 

integram a Administração pública indireta. 

b) empresas públicas detêm personalidade de direito público e integram a Administração 

pública indireta, as autarquias, da mesma forma, detêm personalidade jurídica de direito 

público, mas integram a Administra ção pública direta. 

c) autarquias detêm personalidade jurídica de direito público, enquanto as empresas 

públicas e sociedades de economia mista detêm personalidade jurídica de direito privado, 

integrando, todas elas, a denominada Administração pública indireta. 

d) sociedades de economia mista prestadoras de serviço público integram a 

Administração pública direta, enquanto as exploradoras de atividade econômica integram 

a Administração pública indireta. 

e) autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista detêm personalidade 

jurídica de direito privado, razão pela qual integram a denominada Administração pública 

indireta. 

_________________________________________________________________ 
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35) O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo (SAAE), Autarquia Pública 

Municipal, é responsável pela prestação de serviços de: 

a) captação, tratamento e distribuição de água; captação, coleta e tratamento de esgotos 

e coleta de resíduos sólidos; 

b) captação, tratamento e distribuição de água; captação, coleta e tratamento de esgotos; 

coleta de resíduos sólidos e distribuição de energia elétrica;  

c) captação, tratamento e distribuição de água; e coleta de resíduos sólidos; 

d) distribuição de energia; captação de água; coleta de resíduos e sistema ambiental; 

e) nenhuma das anteriores. 

DIREITO TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL 

 

36) Sobre as espécies de tributos, é correto afirmar: 

a) É indispensável para definir a natureza jurídica específica de um tributo verificar o 

destino do produto da arrecadação, mas é irrelevante a denominação que se dá ao 

tributo. 

b) As contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das 

categorias profissionais ou econômicas, para custeio do serviço de iluminação pública e 

de melhoria estão definidas no Código Tributário Nacional no que pertine aos fatos 

geradores, base de cálculo e contribuintes. 

c) A taxa tem por fato gerador a prestação efetiva ou potencial de serviço público 

específico e divisível, não se confundindo com a contribuição para o custeio do serviço de 

iluminação pública nem quanto ao fato gerador, nem quanto à classificação constitucional 

da competência. 

d) A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é uma espécie de 

contribuição melhoria, pois se presta a custear os serviços de iluminação pública no que 

se refere às obras para implantação e manutenção das redes de transmissão e energia 

elétrica. 

e) As taxas e os impostos podem ter natureza jurídica de contribuição, desde que estejam 

vinculados a uma destinação específica e sejam instituídos no campo da competência 

residual. 

 

_________________________________________________________________ 



 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO 
PROCURADORIA AUTÁRQUICA  

 

37) É correto afirmar: 

a) A capacidade tributária passiva depende de estar a pessoa jurídica regularmente 

constituída. 

b) O crédito tributário decorre da obrigação principal; porém não possui a mesma 

natureza desta. 

c) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos 

afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. 

d) A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. 

e) .Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 

pelo contribuinte, respondem solidariamente os pais, pelos tributos devidos por seus 

filhos, independentemente de sua idade.  

__________________________________________________________________ 

38) Assinale a alternativa correta no que respeita à Dívida Ativa. 

a) Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito tributário ou não tributário, 

regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o 

prazo fixado para pagamento. 

b) Na dívida ativa, a fluência de juros de mora exclui a liquidez do crédito. 

c) A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez e 

tem efeito de prova pré-constituída. 

d) .A presunção absoluta de certeza e liquidez da dívida ativa, uma vez regularmente 

inscrita, não pode ser ilidida, ainda que por prova inequívoca, por ter se operado a 

preclusão em relação ao sujeito passivo. 

e) A omissão dos requisitos previstos em lei, ou o erro a eles relativo, não são causas de 

nulidade da inscrição e do processo dela decorrente, posto que a nulidade poderá ser 

sanada até a decisão de segunda instância. 

__________________________________________________________________ 

39) Sobre a extinção do Crédito tributário, é correto afirmar: 

a) A anistia abrange as infrações cometidas antes ou depois da vigência da lei que a 

concede, aplicando-se aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções. 
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b) A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que 

especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se 

aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. 

c) A anistia somente pode ser concedida em caráter geral e ilimitadamente às infrações 

da legislação relativa a determinado tributo, porém com prazo certo e determinado. 

d) A isenção não pode, em qualquer caso, ser restrita a determinada região do território 

da entidade tributante, sob pena de violação do princípio da igualdade tributária. 

e) A exclusão do crédito tributário dispensa ilimitadamente o cumprimento das obrigações 

acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela 

consequente. 

 

______________________________________________________________________ 

40) Após o cidadão “A” titular de uma ligação de água, não ter quitado diversos períodos 

de lançamento de faturas nos anos de 2014 e 2015 o Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos de Amparo inscreveu suas contas através da Certidão de Dívida Ativa nº 01/2014 

e 03/2015. A inscrição foi devidamente distribuída junto ao Anexo Fiscal da Comarca de 

Amparo, originando dois processos de Execução Fiscal. Ao tomar conhecimento através 

da Carta de Citação encaminhada pelo Judiciário local, o cidadão “A” dirigiu-se ao SAAE 

a fim de requerer o parcelamento do débito inscrito em 36 (trinta e seis vezes), pagando, 

ainda, o valor de honorários de sucumbência. Diante da situação proposta, caberá à 

Procuradoria Autárquica: 

a) Requerer a extinção do processo; 

b) Requerer a suspensão do processo pelo prazo do parcelamento, ou seja, 36 (trinta e 

seis) meses;  

c) Requerer a suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) meses; 

d) Requerer o arquivamento do processo; 

e) Não deverá a Procuradoria tomar nenhuma providência junto ao Processo de 

Execução Fiscal.  
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DISCURSIVA  

 

1) João ingressou com Ação de Conhecimento (Rito Comum) contra o Serviço Autônomo 

de Água e Esgotos de Amparo, a fim de ser reconhecida em juízo a inexigibilidade de 

suas faturas dos meses de maio, junho e julho de 2015. No pedido, além de requerer 

ao juízo da 1ª Vara Cível de Amparo a declaração da inexigibilidade de suas contas de 

água, requereu, ainda, a condenação da Autarquia ao pagamento de indenização por 

danos morais. Com a citação, o juízo determinou a realização de audiência de 

conciliação, nos termos do artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, tendo 

restado infrutífero o acordo. Diante desta situação, responda: 

 

a) Qual o meio de defesa da Autarquia? E qual o prazo?  

b) Em caso de condenação, qual recurso cabível? 

 

2) O Ministério Público encaminhou ao SAAE Ofício nº 50/2016 no qual solicita 

informações relativas ao sistema de abastecimento de água da cidade no período de 

estiagem. Os documentos foram encaminhados à Procuradoria Autárquica para 

elaboração de peça hábil a responder os questionamentos, especialmente para 

afirmar ao parquet que todos os bairros urbanos do Munícipio estão abrangidos pelo 

abastecimento público de água. O Procurador-Chefe encaminhou ao estagiário da 

procuradoria o nº 5/2016 para que elaborasse tal resposta apontando especialmente 

que nos períodos de estiagem a Autarquia efetua escalas de interrupção de 

fornecimento, a fim de que nenhum bairro fique sem água por longos períodos. Assim, 

como estagiário da Procuradoria, elabore o Ofício em resposta aos questionamentos.  

 


