
 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

1) Assinale o quesito que não se coaduna à jurisprudência dos tribunais superiores 

sobre imunidade parlamentar, e em especial sobre o foro por prerrogativa de função: 

A) Compete ao STF julgar crime eleitoral praticado por deputado federal durante a 

campanha à reeleição, caso ele tenha sido reeleito. 

B) O STF interpreta o foro por prerrogativa de função, previsto no art. 53, § 3º, da CF, de 

modo restrito, aplicando-se apenas a crimes cometidos no exercício do cargo e que 

guardem relação com as funções nele desempenhadas. 

C) O STJ coaduna-se à interpretação restritiva do STF ao foro por prerrogativa de função, 

com uma exceção: os desembargadores de Tribunal de Justiça, que devem continuar 

sendo julgados pela Corte Cidadã mesmo que o crime não esteja relacionado com as 

suas funções. 

D) O entendimento restritivo do STF em relação ao foro por prerrogativa de função 

restringe-se aos membros do Congresso Nacional, isto é, deputados e senadores, não se 

aplicando a outras autoridades, como Governadores ou conselheiros de tribunais de 

contas, por exemplo. 

E) O STF fixou que, com a publicação do despacho de intimação para a apresentação de 

alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais 

afetada em razão de o agente vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava. 

 

2) Os Tribunais de Contas desempenham importante papel no controle externo, 

exercendo a fiscalização orçamentária, patrimonial e financeira de órgãos e entidades 

que guardam, gerenciam, administram, utilizam e arrecadam verbas públicas, ao lado 

do Poder Legislativo. Tendo em mente a disciplina constitucional dos Tribunais de 

Contas, assinale o item incorreto. 

A) O TCU (tribunal de contas da união) é composto por 9 (nove) ministros, sendo 3 

escolhidos pelo Presidente da República e os outros 6 pelo Congresso Nacional. 



 
 

 
 

B) Os Ministros do TCU gozam das mesmas garantias dos Ministros do Superior Tribunal 

de Justiça. 

C) O TCU deve enviar, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades ao 

Congresso Nacional. 

D) O Ministério Público junto ao tribunal de contas não tem competência para executar 

multas aplicadas pelo Tribunal. 

E) Constituição Estadual pode estabelecer que as contas enviadas pelo Presidente da 

Assembleia Legislativa sejam julgadas pelo próprio Poder Legislativo estadual, após 

parecer prévio do tribunal de contas do Estado. 

 

3) Analise a seguinte situação hipotética: Joana e Fábio, casal vegano, que exerce o 

veganismo de modo estreito, sem a inclusão de quaisquer produtos de origem animal 

em seu cotidiano, não pretende seguir o calendário de imunização de seu filho Pedro 

(disponibilizado pelo SUS no Plano Nacional de Imunização), em razão da convicção 

filosófica familiar. O casal alega que seu filho não deve ser submetido à vacinação, em 

decorrência do regime constitucional de liberdades. Nesse contexto, é correto afirmar 

que: 

A) Joana e Fábio têm razão em recusar vacinar seu filho em virtude de convicção 

filosófica, não podendo o Estado brasileiro impor vacinação compulsória, sob pena de 

malferimento às liberdades constitucionais, em especial à liberdade de consciência e de 

crença. 

B) Recentemente, o STF definiu que todas as vacinas, incluídas ou não no Programa 

Nacional de Imunização, e a despeito de aprovação pela ANVISA ou previsão legal, 

devem ser ministradas de modo compulsório a todos os brasileiros. 

C) É atribuído a Pedro o direito de decidir sobre a sua imunização, não cabendo aos pais 

proibir o filho de se vacinar, em razão da escolha familiar de exercício do veganismo. 

D) É constitucional, segundo o STF, a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina 

que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa 

Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou seja 

objeto de determinação da União, estado, Distrito Federal ou município, com base em 

consenso médico-científico. 



 
 

 
 

E) O STF definiu, em caso semelhante, que apenas o exercício de religião, e não mera 

convicção filosófica, como o veganismo, poderia escusar os pais de vacinar o seu filho. 

 

4) Tendo em mente a jurisprudência do STF acerca da competência legislativa dos 

Estados membros, é correto afirmar: 

A) É constitucional lei estadual que disponha sobre a redução obrigatória de 

mensalidades escolares na rede privada de ensino no contexto da pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19). 

B) É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino 

Fundamental  diferente  do  estabelecido  pelo  legislador  federal  e  regulamentado  

pelo Ministério da Educação. 

C) É formalmente constitucional lei estadual que concede descontos aos idosos para 

aquisição de medicamentos em farmácias localizadas no respectivo estado, por ser 

relacionada a direito do consumidor, tema de competência legislativa concorrente. 

D) Os Estados membros podem legislar sobre requisições de pequeno valor, dispondo 

tanto sobre a quantia a ser considerada para fins de pagamento mediante RPV – em 

consideração a sua capacidade econômica – como sobre o prazo para pagamento da 

RPV. 

E) É constitucional lei estadual que, no afã de desburocratizar o licenciamento 

ambiental, institua licença ambiental única em seu território. 

 

5) Assinale a assertiva que descreve corretamente o conceito e a respectiva 

classificação da Constituição.  

A) A Constituição, quanto ao sistema, pode ser classificada em principiológica ou 

preceitual. Na primeira prevalecem os princípios e na segunda as regras. 

B) A Constituição em sentido formal consiste no conjunto das normas fundantes 

(basilares) que fazem parte do "núcleo ideológico" constitutivo do Estado e da 

sociedade. 

C) As Constituições semânticas são aquelas em que o processo de poder está de tal 

forma disciplinado que as relações políticas e os agentes do poder subordinam-se às 

determinações do seu conteúdo e do seu controle procedimental. 



 
 

 
 

D) As Constituições normativas contêm disposições de limitação e controle de 

dominação política, sem ressonância na sistemática de processo real de poder, e com 

insuficiente concretização constitucional. 

E) As Constituições nominais são simples reflexos da realidade política, servindo como 

mero instrumento dos donos do poder e das elites políticas, sem limitação do seu 

conteúdo. 

 

6) A intervenção consiste no excepcional afastamento da autonomia que é conferida 

pela Constituição Federal aos entes componentes da Federação brasileira. 

Considerando as disposições constitucionais acerca da intervenção, seja federal, seja 

estadual, assinale o item correto. 

A) Diante da ausência de prestação de contas, a intervenção pode ser decretada por 

iniciativa direta e específica do Executivo, tanto em âmbito federal, como estadual. 

B) Caso não tenha sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção 

e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, a intervenção 

estadual no Município pode ser decretada diretamente pelo Chefe do Executivo. Por 

outro lado, não tendo havido a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de 

impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, a intervenção da 

União no Estado depende do provimento de representação interventiva do PGR perante 

o STF. 

C) Tanto na esfera federal como na estadual, a intervenção instaurada para prover a 

execução de lei, de ordem ou de decisão judicial depende de análise judicial, sendo de 

incumbência do Tribunal de Justiça, se estadual, ou do STF, se federal. 

D) No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, a intervenção federal 

depende de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou 

do Tribunal Superior do Trabalho. 

E) A intervenção da União nos Estados, para garantir o livre exercício de qualquer dos 

Poderes nas unidades da Federação, depende de solicitação do Poder Legislativo ou do 

Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Superior Tribunal de Justiça, 

se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. 

 



 
 

 
 

7) Julgue os itens a seguir a respeito do regramento constitucional do RPPS (Regime 

Próprio de Previdência Social). 

I) Lei complementar federal deve estabelecer idade e tempo de contribuição 

diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de 

agente socioeducativo ou de policial; 

II) A Emenda Constitucional 103/2019 assegurou, em suas regras de transição, a 

contagem recíproca de tempo de contribuição e a contagem de tempo de contribuição 

fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários; 

III) O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a 

aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade faz jus a um abono 

de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, 

até completar a idade para aposentadoria compulsória. 

IV) A aposentadoria voluntária no âmbito da União, ocorre aos 62 (sessenta e dois) anos 

de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem. No âmbito 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida 

mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de 

contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo 

ente federativo. No caso dos professores, a idade mínima é reduzida em 5 (cinco) anos, 

desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do 

respectivo ente federativo. 

V) A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 

cargo, emprego ou função pública, inclusive do RGPS, acarretará o rompimento do 

vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 

Estão corretas: 

A) I, IV e V 

B) IV e V 

C) I e IV 

D) II e III 

E) I e II 

 

 



 
 

 
 

8) O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a legitimidade para o 

ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de 

confederações sindicais e entidades de classe pressupõe algumas condições. Assinale 

o item que não corresponde a uma dessas condições:  

A) A autorização de todos os associados à entidade de classe ou sindical, devendo a lista 

com a autorização ser juntada à inicial. 

B) A abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade 

represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela. 

C) A caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação 

de categoria empresarial ou profissional. 

D) A pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da 

impugnação. 

E) O caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da 

entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros. 

 

9) Assinale a alternativa que se coaduna às disposições legais bem como à 

jurisprudência do STF acerca do direito constitucional à educação: 

A) A Constituição não prevê o dever de aplicação de percentual mínimo para 

investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino pelos entes federados. Tais 

percentuais apenas estão previstos na legislação infraconstitucional. 

B) A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) não define quais 

despesas podem ser consideradas como sendo destinadas à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, para serem contabilizadas no percentual mínimo 

constitucional a ser aplicado pelos Estados, Municípios, DF e União em educação. Essa 

definição fica a cargo do Poder Executivo, quando da elaboração da proposta 

orçamentária. 

C) É constitucional lei estadual que defina despesas consideradas como sendo 

destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino de modo distinto do 

regramento geral da União na Lei 9.394/96, em razão da autonomia federativa. 

D) As despesas com encargos previdenciários de servidores inativos e os repasses 

efetuados pelo Estado para cobrir o déficit no regime próprio de previdência não podem 



 
 

 
 

ser computadas como aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de 

ensino, para os fins do art. 212 da CF/88. 

E) A União aplicará, anualmente, nunca menos de vinte e cinco, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios dezoito por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

 

10) Considerando a jurisprudência do STF em relação ao Poder Judiciário, julgue os 

seguintes itens e assinale o incorreto. 

A) O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a 

apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da 

remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de 

correção. 

B) O Poder judiciário pode aumentar verbas conferidas a servidores a título de auxílio 

alimentação, pelo fato de não se incorporarem à remuneração ou ao subsídio, tendo 

nítido caráter indenizatório. 

C) É competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (STF) processar e julgar, 

originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) proferidas no 

exercício de suas competências constitucionais. 

D) Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o 

recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo 

regime estatutário. 

E) Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para 

pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, caso as empresas reclamadas 

detenham créditos a receber da administração pública estadual. 

 

 

11) Tendo em mente as disposições da Lei 11.417/06, assinale a alternativa correta: 

A) A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal 

Federal, por decisão de 1/3 (um terço) dos seus membros, poderá restringir os efeitos 



 
 

 
 

vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista 

razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. 

B) O Supremo Tribunal Federal poderá, por provocação dos legitimados, após reiteradas 

decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de 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, nas esferas federal, estadual 

e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista 

nesta Lei. 

C) O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo em que seja parte, 

a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que 

autoriza a suspensão do processo. 

D) É imprescindível a manifestação do Procurador-Geral da República, nas propostas 

que não houver formulado, previamente à edição, à revisão ou ao cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante. 

E) A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante 

autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. 

 

12) Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), julgue os seguintes itens 

e marque, ao final, o correto. 

A) Em recente decisão, o STF admitiu agravo em face de decisão monocrática do relator 

que inadmitiu ingresso de amicus curiae em ADI. 

B) A jurisprudência não reconhece a fungibilidade entre ADI e ADPF (arguição de 

descumprimento de preceito fundamental), ainda que os requisitos desta estejam 

presentes naquela. 

C) Não cabe recurso em face da decisão que indeferir a inicial em ADI. 

D) A medida cautelar em ADI não possui efeito repristinatório, em regra, e deve ser 

concedida com eficácia ex tunc. 

E) Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de 

seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a 

prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral 

da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, 

submeter o processo diretamente ao Tribunal, que deverá julgar definitivamente a ação. 



 
 

 
 

 

13) Os próximos itens reproduzem corretamente súmulas vinculantes do STF, à 

exceção de um. Assinale-o. 

A) A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação 

e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes 

exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), 

ainda que possuam funcionalidades acessórias. 

B) Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos 

isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da 

não cumulatividade. 

C) É inconstitucional a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade 

do depósito. 

D) Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório 

e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 

administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato 

de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

E) É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

sobre operações de locação de bens móveis. 

 

14) De acordo com o que prescreve a Constituição e a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, assinale a alternativa correta: 

A) As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, 

não autorizam o uso, uma vez que o domínio é da União, desde que esta não se 

mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. 

B) A CF/1988 concedeu anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1964 até a 

data da promulgação da Constituição de 1988, foram atingidos, em decorrência de 

motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou 

complementares. 

C) Governador do Estado, ao encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei 

orçamentária, pode ajustar, unilateralmente, a proposta orçamentária elaborada pela 

Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. 



 
 

 
 

D) O STF decidiu recentemente que a procuração que autoriza a propositura da ADI 

supre o requisito de legitimidade para o recurso extraordinário respectivo. 

E) Para o STF, toda empresa pública que preste serviço de utilidade pública deve se 

submeter ao regime constitucional dos precatórios. 

 

 

15) Coaduna-se ao disposto no art. 5º da CF/88, exceto: 

A) Constitui crime imprescritível e insuscetível de graça ou anistia a ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 

B) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 

tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 

podendo evitá-los, se omitirem. 

C) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei. 

D) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 

suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. 

E) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente. 

 

16) É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

A) Dispor sobre moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 

B) Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e 

televisão. 

C) Dispor sobre a transferência temporária da sede do Governo Federal. 

D) Fixar, mediante lei, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

E) Regulamentar os limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do 

domínio da União. 

 

 



 
 

 
 

17) Tendo em mente a doutrina, a jurisprudência dos Tribunais Superiores as 

disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa correta: 

A) Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata o Regime Fiscal 

instituído pela EC 95/16 serão consideradas as despesas primárias pagas e demais 

operações que afetam o resultado primário no exercício, excluídos os restos a pagar 

pagos. 

B) As formas de Estado e de governo adotadas na CF/88 são consideradas cláusulas 

pétreas, em virtude de previsão constitucional expressa. 

C) Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em 

precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 (doze) meses, ultrapasse 

a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 6 (seis) anos 

imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, 

excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da 

Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se 

aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV 

do art. 167 da Constituição Federal. 

D)  O sistema de governo adotado no Brasil é o Republicano e a forma de governo a 

presidencialista. 

E) O servidor, admitido nos termos do art. 19 do ADCT será considerado estável, mas 

não efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em 

que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão 

funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 

Esse servidor goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se 

confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41, CF. 

 

18) Considerando o processo legislativo previsto na CF/88, assinale o item correto. 

A) Transcorridos trinta dias sem apreciação do veto oposto pelo Presidente da 

República, haverá sobrestamento da pauta conjunta do Congresso Nacional, assim como 

da pauta individual de cada uma das casas que o compõem. 

B) Não há qualquer possibilidade de ser ultrapassado o prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias para a duração de vigência de medida provisória, até a sua conversão em lei. 



 
 

 
 

C) Solicitada urgência na apreciação de projeto de lei de iniciativa do Presidente da 

República, o Congresso Nacional terá o prazo total de noventa dias para a deliberação, 

sob pena de sobrestamento da pauta. 

D) A resolução do Congresso Nacional que autorize a edição de lei delegada pelo 

Presidente da República poderá determinar a apreciação do projeto pelo Congresso 

Nacional, o qual a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

E) É vedada a edição de medidas provisórias sobre direitos individuais. 

 

19) A medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional perde a eficácia, com 

efeitos desde a data de sua: 

A) rejeição, se o Congresso Nacional não editar Resolução disciplinando as relações 

jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

B) edição, se o Congresso Nacional não editar Resolução disciplinando as relações 

jurídicas dela decorrentes, em até trinta dias, após a rejeição.  

C) rejeição, se o Congresso Nacional não editar Decreto Legislativo disciplinando as 

relações jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

D) edição, se o Congresso Nacional não editar Decreto Legislativo disciplinando as 

relações jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição. 

E) edição, se o Congresso Nacional não editar Resolução disciplinando as relações 

jurídicas dela decorrentes, em até sessenta dias, após a rejeição.  

 

20) Constituição Federal de 1988, ao tratar do Ministério Público, consagra que: 

A) O Ministério Público do Trabalho, por ser instituição dotada de autonomia e 

independência, pode atuar diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça. 

B) O Ministério Público da União compreende apenas o Ministério Público Federal, o 

Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. 

C) Deve haver membro do Ministério Público em território cuja população seja superior 

a 200.000 habitantes. 

D) O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, 

nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta 



 
 

 
 

e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do 

Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

E) Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista 

tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu 

Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de 

dois anos, permitida uma recondução. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

21) Nos termos da Lei nº 8.666/93, é dispensada a licitação:   

A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.  

B) nos casos de emergência ou de calamidade pública.  

C) na hipótese conhecida como “licitação deserta”.   

D) nos casos de venda de ações em bolsa de valores.  

E) para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos 

penais, desde que configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública.  

 

22) No tocante a nova Lei de Licitações, assinale a alternativa incorreta. 

A) A Lei nº 14.133/2021 retirou a fase de habilitação prévia do processo licitatório, logo, 

a regra passa a ser o julgamento das propostas antes da habilitação. 

B) O estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do 

planejamento de uma contratação, deve conter como elementos obrigatórios, a 

descrição da necessidade da contratação e descrição de possíveis impactos ambientais 

e respectivas medidas mitigadoras. 

C) A Lei de Licitações faculta a Administração a utilizar de audiência pública, com 

antecedência mínima de 8 dias úteis, bem como, consulta pública, submetida a licitação, 

mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados. 

D) O orçamento estimado da contratação no processo licitatório, desde que justificado, 

poderá ter caráter sigiloso e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de 

controle interno e externo. 



 
 

 
 

E) Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da 

Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para 

cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 

 

23) No que diz respeito a licitações e contratos administrativos, considerando a Lei nº 

14.133/2021, assinale o item incorreto:  

A) A Lei nº 14.133/2021 trouxe a previsão da matriz de riscos, cláusula contratual 

definidora de riscos e responsabilidades que caracterizam o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, sendo, em regra, facultativa. 

B) São modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo 

competitivo, vedada a criação de outras modalidades. 

C) A concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços 

especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de 

julgamento poderá ser: menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e 

preço; maior retorno econômico e maior desconto. 

D) O pregão é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços 

comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior 

desconto. 

E) O Estado da Paraíba deseja realizar uma licitação de uma obra cujo valor estimado 

supera 180 milhões de reais. Esse contrato será considerado de grande vulto, em razão 

do alto valor. 

 

24) Acerca do tema serviços públicos, julgue os itens a seguir. 

I) Os serviços públicos de fornecimento domiciliar de água e de energia elétrica, por 

serem serviços prestados à coletividade em geral, são classificados como uti universi. 

II) É constitucional lei municipal que restrinja a atividade de transporte privado 

individual por motorista cadastrado em aplicativo, tendo em vista a competência dos 

Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. 

III) Os serviços sociais, que objetivam atender aos direitos fundamentais sociais e 

geralmente convivem com a iniciativa privada, como ocorre com os serviços de 

educação, saúde, cultura e previdência. 



 
 

 
 

IV) A concepção tradicional de serviços públicos, de acordo com a doutrina vigente, é 

composta por três elementos: formal, material e subjetivo. O critério formal caracteriza 

o serviço público como atividade submetida ao direito público. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente os itens I e II estão corretos. 

B) Somente os itens II e III estão corretos. 

C) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

D) Apenas o item III está correto. 

E) Somente os itens III e IV estão corretos. 

 

25) Acerca da desapropriação, assinale a alternativa correta. 

A) Em ação de desapropriação indireta é cabível reparação decorrente de limitações 

administrativas.  

B) Denomina-se tredestinação o direito do expropriado de exigir de volta o imóvel 

objeto de desapropriação na hipótese de o poder público não dar o destino adequado 

ao bem desapropriado. 

C) Desdestinação significa a ausência de qualquer destinação ao bem desapropriado, 

enquanto a adestinação consiste na supressão da afetação do bem desapropriado. 

D) Tratando-se de desapropriação por utilidade pública, alegada a urgência, fica o 

expropriante obrigado a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável 

de 180 dias. 

E) É vedado que o procedimento de desapropriação por utilidade pública seja 

solucionado por arbitragem no que diz respeito ao valor da indenização. 

 

26) A respeito dos poderes administrativos, assinale a assertiva correta. 

A) O poder hierárquico é a prerrogativa reconhecida à Administração para investigar e 

punir, após o contraditório e a ampla defesa, os agentes públicos, na hipótese de 

infração funcional.  

B) A hierarquia é característica encontrada exclusivamente no exercício da função 

administrativa, inexistindo hierarquia nas funções típicas jurisdicionais e legislativas.  



 
 

 
 

C) O poder disciplinar é sinônimo de poder de investigar e punir crimes e contravenções 

penais.  

D) O poder disciplinar pode ser decorrente do poder hierárquico, mas não pode projetar 

efeitos para além das relações travadas interna corporis.  

E) As penalidades provenientes do poder de polícia se confundem com as decorrentes 

do poder disciplinar. 

 

27)  No que diz respeito aos princípios que regem os serviços públicos, há aquele que 

exige que a prestação do serviço público beneficie o maior número possível de 

beneficiários. A assertiva trata do: 

A) Princípio da neutralidade.  

B) Princípio da atualidade.  

C) Princípio da mutabilidade.  

D) Princípio da universalidade.  

E) Princípio da modicidade. 

 

28) A Lei nº 8.987/95 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação 

de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. Marque a alternativa 

correta a seu respeito: 

 A) A Lei prevê expressamente que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação 

de serviço adequado.  

B) Considera-se descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 

emergência caso seja motivada apenas por razões de segurança das instalações.  

C) Considera-se permissão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo 

poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo 

competitivo, à pessoa jurídica ou consorcio de empresas que demonstre capacidade 

para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.  

D) As concessionárias de serviços públicos são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao 

usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de cinco datas opcionais para 

escolherem os dias de vencimento de seus débitos.  

E) O conceito de serviço adequado é doutrinário e jurisprudencial, não havendo previsão 

legal expressa a seu respeito. 



 
 

 
 

29) É possível afirmar que as operações destinadas a microcrédito realizadas com 

instituições financeiras:  

A) Constituem impedimento à qualificação como Organização da Sociedade Civil de  

Interesse Público, conforme expressamente previsto na Lei nº 9.790 de 1999.  

B) Constituem impedimento à qualificação como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.  

C) Não constituem impedimento à qualificação como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público apenas se as operações forem realizadas na forma de recebimento de 

repasses.  

D) Não constituem impedimento à qualificação como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, na forma de recebimento de repasses, venda de operações realizadas 

ou atuação como mandatárias.  

E) Nenhuma das assertivas. 

 

30) A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal. Assinale a assertiva incorreta sobre ela.  

A) O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado.  

B) É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, 

devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.  

C) Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários  

padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.  

D) Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e 

fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo 

preceito legal em contrário.  

E) O ato de delegação é irrevogável. 

 

31) Os consórcios públicos possuem como principais fontes normativas o art. 241 da 

CF/88, a Lei nº 11.107/05 e o Decreto nº 6.017/07. Considerando a doutrina e a 

legislação vigente acerca dos consórcios públicos, assinale a alternativa correta.   

A) Em razão da busca de interesses comuns dos partícipes, os consórcios públicos não 

são considerados contratos.  



 
 

 
 

B) A União não pode integrar consórcios, mas apenas os convênios.  

C) Exige-se autorização legislativa para a formatação dos consórcios públicos.   

D) É facultativa a personificação dos consórcios.  

E) Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes 

consorciados responderão subsidiariamente pelas obrigações remanescentes.  

 

32) São espécies atos administrativos ordinatórios, exceto: 

A) As instruções. 

B) As admissões.  

C) Os avisos.  

D) As portarias.  

E) Os despachos.  

 

 

33) Nos termos da Lei nº 13.019/14, são diretrizes fundamentais do regime jurídico de 

parceria. 

A) a priorização do alcance de resultados. 

B) o incentivo ao uso de recursos já existentes de tecnologias de informação e 

comunicação.  

C) o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas 

relações com as organizações da sociedade civil.  

D) a ação integrada, suplementar e centralizada de recursos e ações, entre os entes da 

Federação. 

E) a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos políticos para 

atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação 

de desigualdade social.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

34) A Lei nº 13.655/2018 incluiu na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB) (Decreto-Lei nº 4.657/42) algumas disposições sobre segurança jurídica e 

eficiência na criação e na aplicação do direito público. Considerando as normas da 

LINDB referente ao direito público, assinale a alternativa correta.  

A) Não é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos na esfera 

administrativa. 

B) Na esfera administrativa, a decisão que decretar a invalidação de ato ou contrato 

administrativo poderá indicar de modo tácito suas consequências jurídicas. 

C) Na esfera administrativa, a revisão quanto à validade de ato administrativo cuja 

produção já se houver completado levará em conta as considerações gerais da época, 

sendo permitida a declaração de invalidade de situações plenamente constituídas com 

base em mudança posterior de orientação geral.  

D) Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos 

e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo.  

E) Em consonância com o princípio republicano e democrático, a edição de atos 

normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, deverá 

ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados.  

 

35) Considerando o entendimento da jurisprudência acerca dos concursos e dos 

servidores públicos, assinale a alternativa correta.  

A) O Estado responde solidariamente por danos materiais causados a candidatos em 

concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames 

são cancelados por indícios de fraude.  

B) A Justiça do Trabalho possui competência para decidir os feitos em que se discutem 

critérios utilizados pela administração para a seleção e a admissão de pessoal em seus 

quadros. 

C) A contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, 

terceirizados ou estagiários, por si sós, não caracterizam preterição na convocação e na 

nomeação de candidatos advindos de concurso público.  

D) Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, a incidência do teto constitucional pressupõe a consideração 

de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório 



 
 

 
 

quanto ao somatório dos ganhos de remuneração ou provento e pensão percebida por 

servidor público.  

E) Desde que previsto expressamente no edital, a falta de apresentação do diploma em 

concurso que exija nível superior é requisito intransponível, representando óbice a 

assunção do cargo público.  

 

36) No tocante à improbidade administrativa, julgue os itens abaixo.  

 

I. Quanto à possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens, essa não está 

condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na 

iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no 

comando legal que rege a lei de ação de improbidade administrativa. 

II. Às ações de responsabilidade civil para anular atos administrativos e obter o 

ressarcimento ao erário, é escusável a defesa prévia para fins de recebimento ou não da 

petição inicial. 

III. O julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede a sua 

responsabilização por atos de improbidade administrativa. 

IV. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de atos 

tipificados na Lei de Improbidade Administrativa.  

V. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais 

que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de 

regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 

administrativa.  

 

Estão INCORRETOS os itens: 

 

A) I, III e V 

B) II, III e V 

C) II e IV 

D) I, II e IV 

E) IV 



 
 

 
 

37) Sobre a Responsabilidade Civil do Estado e seus consectários lógicos, julgue os 

itens abaixo.  

 

I. A livre manifestação do pensamento e, mais especificamente, a liberdade de crítica 

dos cidadãos possuem limites, tendo em vista que os direitos fundamentais são 

relativos. Sendo assim, com base em tais premissas e mudando seu entendimento, o 

Superior Tribunal de Justiça passou a admitir o cabimento de dano moral a favor de 

pessoas jurídicas de direito público. 

II. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 

III. Os Tribunais de Contas não julgam pessoas, não perquirindo a existência de dolo 

decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o 

julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização 

e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o 

acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo 

ressarcimento. Por tal razão, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário 

fundada em decisão de Tribunal de Contas. 

IV. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público 

comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de 

causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 

V. Não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes 

de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado 

o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. 

 

Estão CORRETOS os itens: 

 

A) I, II, IV e V 

B) I e III 

C) II e V 

D) II, III, IV e V 

E) I, II, III, IV e V 

 



 
 

 
 

38) Acerca do Regime Jurídico Administrativo, bem como dos Atos Administrativos, 

julgue os itens abaixo: 

 

I. O Princípio da Legalidade vem ganhando destaque na doutrina para ampliar os seus 

conceitos tradicionais, elevando-o para o status de Juridicidade. Entende-se, assim, que 

a atuação da Administração Pública, além de baseada em lei anterior, deverá levar como 

critérios a legitimidade e a moralidade. 

II. O princípio da supremacia da lei se relaciona com a doutrina da positive Bindung 

(vinculação positiva), segundo a qual a lei representaria uma limitação para a atuação 

do administrador, de modo que, na ausência da lei, poderia ele atuar com maior 

liberdade para atender ao interesse público. Já o princípio da reserva da lei encontra-se 

inserido na doutrina da negative Bindung (vinculação negativa), que condiciona a 

validade da atuação dos agentes públicos à prévia autorização legal.  

III. De acordo com parcela da doutrina, pode-se citar algumas restrições excepcionais ao 

princípio da Legalidade, no sentido de, mesmo não haver lei regulamentando, a 

Administração Pública deve atuar. Cite-se, como exemplo, as Medidas Provisórias, o 

Estado de Defesa e o Estado de Sítio.  

IV. Apesar de a Competência do ato administrativo ser, em regra, intransferível, o 

ordenamento jurídico admite a delegação e a avocação. Nesses casos, o cabimento de 

eventual medida judicial contra o ato será em face do delegante. 

V. Em regra, os atos praticados com desvio de poder podem ser convalidados, salvo 

quando se tratar de competência em razão da matéria ou de competência exclusiva. 

 

Estão INCORRETOS os itens: 

 

A) I e V 

B) I e III  

C) II, IV e V 

D) II e IV 

E) III e V 

 



 
 

 
 

 

39) Com base nas disposições da Lei Complementar Estadual nº 86/2008 (Lei Orgânica 

da Procuradoria Geral do Estado da Paraíba) julgue os itens: 

I- São princípios institucionais da Procuradoria Geral do Estado: a legalidade; a 

moralidade; a indisponibilidade do interesse público e coletivo; a unidade; a 

indivisibilidade; 

II - É função institucional da Procuradoria Geral do Estado representar, 

obrigatoriamente, o Estado da Paraíba perante os Conselhos Fiscais e Assembleias 

Gerais Ordinárias e Extraordinárias das entidades em que tenha participação societária; 

III – Os pronunciamentos da Procuradoria Geral do Estado, nos processos submetidos a 

seu exame e parecer, quando homologados pelo Procurador-Geral, esgotam a 

apreciação da matéria no âmbito do Poder Executivo Estadual, sendo vinculantes. 

A) Os itens I e II estão corretos; 

B) Os itens I e III estão corretos; 

C) Os itens II e III estão corretos; 

D) Apenas o item I está correto; 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

40) Assinale a alternativa incorreta acerca das disposições da Lei Complementar n° 58, 

de 30 de dezembro de 2003, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 

do Estado da Paraíba: 

A) Nos concursos públicos, aos portadores de deficiência, serão reservadas vagas 

correspondentes a 5% (cinco por cento) do total oferecido. 

B) O servidor que retornar à atividade por interesse da Administração perceberá, em 

substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a 

exercer. 



 
 

 
 

C) Um dos requisitos para a reversão no interesse da Administração é que a 

aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação. 

D) A gratificação de representação é a parcela remuneratória mensal devida ao servidor 

ocupante de cargo de provimento em comissão, pelo desempenho das atribuições do 

cargo respectivo.  

E) A responsabilidade administrativa do servidor só será afastada, no caso de absolvição 

criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

41) Sobre o Fato Gerador, marque a alternativa incorreta, de acordo com o Código 

Tributário Nacional:  

A) A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se dos efeitos dos fatos 

efetivamente ocorridos.  

B) Tratando-se de situação jurídica, o fato gerador considera-se ocorrido e existentes os 

seus efeitos desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. 

C) Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados desde o 

momento da prática do ato ou da celebração do negócio, salvo quando se tratar de 

condição suspensiva. 

D) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação 

aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 

E) Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 

suficiente à sua ocorrência. 

 

42) A empresa ABC LTDA pretende gozar do benefício da denúncia espontânea e, para 

tanto, confessa o tributo devido, pugnando por sua compensação com um crédito que 

já dispunha. A autoridade fazendária, por sua vez, não reconheceu o ato como 

denuncia espontânea, aplicando as sanções respectivas. Considerando as normas 



 
 

 
 

relativas ao instituto, marque a alternativa incorreta, de acordo com o entendimento 

do STJ: 

A) A compensação tributária se equipara ao pagamento para fins de reconhecimento da 

denúncia espontânea.  

B) O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento 

por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo 

C) A denúncia espontânea exige que a confissão realizada pelo contribuinte seja 

acompanhada do imediato pagamento não apenas do tributo, mas, também, dos juros 

e correção monetária.  

D) A caracterização da denúncia espontânea exclui a multa punitiva.  

E) Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 

procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

 

43) De acordo com o Código Tributário Nacional, somente a lei pode estabelecer, 

exceto: 

A) A majoração de tributos, ou sua redução, ressalvadas algumas exceções. 

B) As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa 

ou redução de penalidades. 

C) A fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvadas algumas 

exceções. 

D) A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, 

ou para outras infrações nela definidas.  

E) A definição do fato gerador da obrigação tributária principal e acessória. 

 

44) Em relação ao princípio da legalidade aplicável no Direito Tributário, assinale a 

alternativa correta.  

A) O aumento e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo estão 



 
 

 
 

sujeitos ao princípio da legalidade.  

B) É possível reduzir e restabelecer as alíquotas da CIDE-Combustíveis mediante decreto.  

C) Não é possível a utilização de lei delegada em matéria tributária.   

D) É incompatível com o princípio da legalidade a estipulação legal de teto do valor de 

taxa, com atribuição a ato normativo infralegal da competência para fixar o valor exato 

do tributo.  

E) A alteração do prazo de pagamento de tributo se submete ao princípio da legalidade. 

 

45) Em relação à responsabilidade tributária, assinale a alternativa correta.  

A) Ao lado da substituição tributária regressiva e da substituição tributária progressiva, 

é possível identificar também a substituição concomitante.  

B) A legislação tributária pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 

crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 

excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 

supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.  

C) Na responsabilidade por substituição, no momento do surgimento da obrigação, 

determinada pessoa figura como sujeito passivo, contudo, em um momento posterior, 

um evento definido em lei causa a modificação da pessoa que ocupa o polo passivo da 

obrigação.  

D) É constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de 

substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores 

superiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS.  

E) O espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data 

da partilha, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado.  

 

 

46) Considerando o entendimento do STJ acerca do ICMS, assinale a alternativa 

correta.  

A) É possível a inclusão de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do imposto de 

renda da pessoa jurídica - IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL.   

B) O ICMS compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.  

C) O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda 



 
 

 
 

de potência efetivamente utilizada. 

D) Incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao 

exterior.  

E) O valor pago pelo consumidor final a título de seguro de garantia estendida integra a 

base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de compra e venda de mercadoria. 

 

47) Em relação à extinção e à suspensão do crédito tributário, assinale a alternativa 

correta.  

A) Há reserva de Lei Complementar Federal para tratar de novas hipóteses de suspensão 

e extinção de créditos tributários.  

B) As causas de suspensão do crédito tributário operam apenas nos casos em que o 

lançamento já foi efetuado. 

C) É constitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro para admissibilidade de 

recurso administrativo que pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário. 

D) Em direito tributário, a multa é sempre cumulativa, jamais substituindo o pagamento 

do respectivo tributo. 

E) É dispensado o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação 

principal cujo crédito esteja suspenso. 

 

48) A empresa ABC possui inúmeras filiais em todo o Estado de Minas Gerais. Após 

uma análise de seu setor jurídico, a referida empresa conclui que a sua matriz e 

diversas de suas filiais estão recolhendo tributos a maior. Considerando o caso 

proposto, marque a alternativa correta, de acordo com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça:  

A) O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio não confere a elas qualquer autonomia 

frente sua matriz.  

B) A matriz poderá ajuizar, em nome próprio, uma única ação de indébito tributário em 

favor de todas as suas filiais, as quais receberão, posteriormente, os valores 

provenientes dos pagamentos indevidos proporcionalmente a ser apurado em 

liquidação.  



 
 

 
 

C) A matriz pode discutir a relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou 

compensação relativamente a indébitos de suas filiais e, inclusive, receber a totalidade 

dos pagamentos indevidos. 

D) A matriz e cada filial devem, individualmente, propor a respectiva ação de indébito 

tributário. 

E) Nenhuma das anteriores.  

 

49) Sobre a Moratória, considere as seguintes afirmações:  

I – Revogada a moratória, o crédito será sempre cobrado acrescido de juros de mora e 

com a imposição da penalidade cabível.  

II – Salvo disposição de lei em contrário, a moratória não aproveita aos casos de dolo, 

fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. 

III – A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua 

aplicabilidade à determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.  

IV – A concessão da moratória em caráter geral não gera direito adquirido e será 

revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de 

satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a 

concessão do favor. 

V – A lei poderá estabelecer que a moratória abranja outros créditos além de apenas 

aqueles definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder.  

Marque a alternativa que indique apenas as afirmações que estão corretas, de acordo 

com o Código Tributário Nacional: 

A) I, IV e V. 

B) I, II e III. 

C) II, III e V. 

D) I, II e IV.  

E) III e V.  



 
 

 
 

50) Marque a alternativa que não reflete adequadamente o entendimento sumulado 

do Superior Tribunal de Justiça: 

A) A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil se 

aplica às hipóteses de compensação tributária. 

B) O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à 

compensação tributária. 

C) O contribuinte pode optar por receber por compensação o indébito tributário 

certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 

D) Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de 

expedição de certidão positiva com efeito de negativa. 

E) A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a 

constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do 

prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado 

o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

prescricional para a cobrança judicial. 

 

51) Sobre a Responsabilidade dos Sucessores, marque a alternativa incorreta, de 

acordo com o Código Tributário Nacional:   

A) João adquire um determinado bem. Nessa hipótese, João será pessoalmente 

responsável pelo passivo tributário relativo ao bem adquirido.  

B) A pessoa jurídica de direito privado que resultar da incorporação é responsável pelos 

tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado 

incorporadas. 

C) João adquire fundo de comércio de Jussara, pretendendo continuar a respectiva 

exploração. Nessa hipótese, caso Jussara inicie nova atividade dentro de seis meses, 

João responderá pelos tributos relativos ao fundo de forma subsidiária. 



 
 

 
 

D) João arremata um determinado imóvel em hasta pública. Nessa hipótese, os créditos 

tributários de IPTU do aludido bem serão sub-rogados sobre o respetivo preço de 

arrematação.  

E) João falece deixando sua esposa meeira e outros herdeiros. Nessa hipótese, os 

sucessores e a esposa meeira serão pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos 

por João até a data da abertura da sucessão. 

 

52) O fisco estadual notifica uma determinada empresa em novembro de 2010 acerca 

de fatos geradores de ICMS ocorridos em outubro de 2005. De acordo com a apuração 

da Fazenda Pública, a empresa realizou um dimensionamento incorreto do crédito 

tributário, ante um creditamento indevido a maior, bem como uma diferença de 

alíquotas. Considerando o caso proposto, marque a alternativa correta, de acordo com 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  

A) Quando houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco 

constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, 

nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o 

pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 

B) No caso de pagamento a menor do débito tributário, ante o creditamento indevido 

apurado pelo contribuinte e, posteriormente, glosado pelo Fisco, impõe-se a 

observância do art. 150, §4º do CTN.  

C) No caso narrado não se operou a decadência do crédito tributário.  

D) A imputação da prática, pelo contribuinte, de ato doloso, fraudulento ou simulado é 

irrelevante para a análise da decadência tributária. 

E) Nenhuma das anteriores.  

 

53) Considere a seguinte circunstância: O Município X adquiriu um veículo automotor 

terrestre através de alienação fiduciária em garantia perante o Banco Alfa. O Estado 

Y, por sua vez, entidade que abrange o Município X, exigiu do aludido ente político a 



 
 

 
 

exação a título de IPVA. Nesse contexto é correto afirmar que 

A) Tendo em vista que a propriedade resolúvel neste tipo de contrato ficará a cargo do 

Banco Alfa, e o Município X é apenas o possuidor direto do bem, a incidência tributária 

será de responsabilidade da instituição financeira. 

B) Incidirá o IPVA, mas norma isentiva poderá dispensar o seu pagamento. 

C) Por expressa previsão legal do Código Civil, o Fisco Estadual ficará impossibilitado de 

efetuar a cobrança. 

D) Como o conceito de propriedade deve ser interpretado de forma ampla, a abranger 

a posse, aplica-se a imunidade tributária recíproca no caso em tela, não incidindo o IPVA 

na situação narrada, pois é o ente público que ficará na posse direta do bem. 

E) O Município X, considerando que o encargo financeiro tributário foi repassado a ele, 

ficará obrigado ao pagamento do tributo, tendo em vista que, no futuro, o respectivo 

ente se tornará o proprietário pleno do bem. 

 

54) Nos termos da Lei Estadual 6.379/96 - que regulamenta o ICMS – e suas alterações, 

o imposto incide sobre as operações a seguir, exceto: 

A) operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

B) prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, 

de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

C) prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a 

geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

D) a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, 

ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; 

E) operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos 

primários e produtos industrializados e semielaborados, ou serviços. 

 

 



 
 

 
 

55) Considerando as disposições da Lei Estadual 11.007/2017 e suas alterações, no que 

diz respeito aos responsáveis pelo pagamento do IPVA, é correto afirmar que: 

A) é responsável o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do 

imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; 

B) é responsável o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os 

dados necessários à alteração no Cadastro de Veículos no prazo de 60 (sessenta) dias, 

em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do 

conhecimento desta pela autoridade responsável; 

C) é responsável o sucessor, pelos débitos devidos pelo espólio; 

D) tem responsabilidade o agente público responsável pela contratação de locação de 

veículo, para uso neste ou em outro Estado por pessoa jurídica de direito público, em 

relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob 

locação; 

E) é responsável a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente 

ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos 

fatos geradores ocorridos nos exercícios anteriores à locação. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

56) Zé das Couves, delegado da polícia civil do Estado de São Paulo, foi demitido em 

razão de decisão proferida no processo administrativo disciplinar nº 001/2021.  

Inconformado, Zé ajuizou ação ordinária alegando a ocorrência de nulidade no 

processo administrativo disciplinar, que não teria considerado perícia médica 

atestando sua condição de inimputável à época dos fatos que lhe foram imputados.  

O juiz concedeu a tutela provisória de urgência determinando, liminarmente, a sua 

volta ao cargo. Em face dessa decisão, o Estado de São Paulo apresentou pedido de 

suspensão de liminar dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, que negou o pleito. 

O Estado apresentou novo pedido de suspensão, dessa vez dirigido ao Superior 

Tribunal de Justiça, e o Ministro Presidente determinou a suspensão da execução da 



 
 

 
 

medida deferida pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de existência de grave 

lesão à ordem pública e econômica. Zé não interpôs recurso em face da decisão do 

Ministro Presidente do STJ, e ela transitou em julgado. Em seguida, Zé ajuíza ação 

rescisória contra a referida decisão. Conforme o STJ, é correto afirmar que:  

A) Tendo em vista que os ajustes promovidos pelo novo conjunto de princípios 

processuais constitucionais possibilitaram a utilização da ação rescisória em hipóteses 

que não houve exame do mérito do processo em si considerado, a rescisória deve ser 

conhecida.  

B) Considerando que o Ministro Presidente do STJ determinou a suspensão da execução 

da medida, é cabível a ação rescisória, uma vez que a questão apresentada é indiscutível.  

C) A ação rescisória deve ser conhecida, uma vez que o CPC/15 ampliou o seu objeto, 

tornando rescindível toda e qualquer decisão que, de algum modo, impeça nova 

propositura da demanda.  

D) A decisão do Ministro Presidente do STJ que determina a suspensão dos efeitos da 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mesmo quando transitada em julgado, 

não se sujeita a ação rescisória.  

E) Apesar de a decisão do Min. Presidente do STJ induzir coisa julgada material e impedir 

a rediscussão do objeto controvertido, não é cabível a ação rescisória.  

 

57) Ainda a respeito da ação rescisória, assinale a afirmativa correta.  

A) Pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada 

em processo criminal ou administrativo. 

B) Pode ser rescindida quando for proferida por juiz suspeito ou por juízo absolutamente 

incompetente. 

C) Deve o autor depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que 

se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada 

inadmissível ou improcedente.  

D) Não pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. 

E) A sua propositura impede o cumprimento da decisão rescindenda. 

 

 



 
 

 
 

58) Imagine que a empresa FERRARI PARTICIPAÇÕES LTDA tenha impetrado mandado 

de segurança contra decisão judicial que, nos autos de ação indenizatória, tenha 

condenado a ré, ora impetrante, ao pagamento de multa pelo não comparecimento 

pessoal à audiência de conciliação, por ato atentatório à dignidade da Justiça. 

Considere que a empresa estava representada na audiência por advogado com 

poderes específicos para transigir. De acordo com o STJ, assinale a afirmativa correta 

sobre o tema.  

A) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

cinco por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado.  

B) O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

não é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, mas sim litigância de má-fé.  

C) É cabível a aplicação de multa ao caso, uma vez que o Código de Processo Civil não 

abre a possibilidade de a parte se fazer representar por meio de outorga de procuração. 

D) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da 

jurisprudência, é sempre incabível.  

E) Não cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de 

conciliação, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando a parte estiver 

representada por advogado com poderes específicos para transigir. 

 

 

59) De acordo com o Código de Processo Civil e o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, assinale a afirmativa correta a respeito dos honorários advocatícios.  

A) A parte não possui legitimidade recursal para interpor recurso a respeito dos 

honorários advocatícios, exceto se for advogada atuando em causa própria.  

B) A parte não possui legitimidade recursal para, em nome próprio, recorrer de decisão 

postulando a fixação de honorários de advogado.  

C) Tanto a parte, quanto seu advogado, contam com plena legitimidade para 

controverter acerca de honorários advocatícios, em que pesem constituam direito 

autônomo do advogado.  

D) Na vigência do CPC/1973, a própria parte podia interpor concorrentemente com o 



 
 

 
 

titular da verba honorária, recurso acerca dos honorários do advogado, o que não é mais 

possível a partir da vigência do CPC/2015, tendo em vista o reconhecimento do direito 

autônomo dos advogados sobre a verba honorária.  

E) Deve ser negada a legitimidade da parte para interpor recurso a respeito da verba 

honorária, porque não se configura a utilidade na revisão da matéria.  

 

60) Assinale a afirmativa correta a respeito do procedimento especial de dissolução 

parcial da sociedade.  

A) Não pode ter por objeto somente a resolução ou a apuração de haveres. 

B) A petição inicial não será necessariamente instruída com o contrato social 

consolidado. 

C) Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 30 (trinta) dias, concordar 

com o pedido ou apresentar contestação. 

D) A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos 

efeitos da decisão e à coisa julgada. 

E) No caso de falecimento do sócio, a data da resolução da sociedade será o sexagésimo 

dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação a respeito do óbito. 

 

61) Ainda no que diz respeito aos procedimentos especiais, assinale a alternativa 

correta a respeito da ação de inventário e partilha.  

A) Na ausência de interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. 

B) Incumbe ao inventariante, independentemente de autorização judicial, pagar dívidas 

do espólio. 

C) Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em 

poder do inventariante até o seu nascimento. 

D) Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 30 (trinta) 

dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. 

E) A partilha, antes de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos 

mesmos autos do inventário.  

 

 

 



 
 

 
 

62) No que diz respeito à ação monitória, assinale a afirmativa correta.  

A) Não é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. 

B) Não cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda 

extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.  

C) O contrato de abertura de crédito em conta corrente, mesmo acompanhado do 

demonstrativo de débito, não constitui documento hábil para o ajuizamento da ação 

monitória. 

D) É vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção na ação monitória.  

E) Não cabe citação por edital em ação monitória.  

 

63) É possível que o conflito de competência seja suscitado:  

A) Apenas pelo juiz. 

B) Pelo juiz ou pelo Ministério Público, apenas.  

C) Pela parte que, no processo, arguiu incompetência relativa.  

D) Pelo Ministério Público, por ofício.  

E) Pelo juiz, pelo Ministério Público ou por qualquer das partes.  

 

 

64) Quanto ao processo de execução, assinale a afirmativa correta.  

A) O prazo de embargos à execução será contado em dobro no caso de litisconsortes 

com diferentes procuradores, de escritório de advocacia distintos.   

B) Os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 30 (trinta) dias.  

C) No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus 

de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das 

certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o 

bem. 

D) Após declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente para 

que se manifeste no prazo de quinze dias. 

E) A alienação em fraude à execução é nula em relação ao exequente.  

 

 

 



 
 

 
 

65) No que diz respeito à competência interna no Código de Processo Civil, julgue as 

afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas.  

(   ) A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou 

no do lugar onde for encontrado.  

(   ) A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo 

tem competência absoluta.  

(  ) A ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta, 

em regra, no foro de domicílio do réu.  

(  ) Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação 

da coisa, podendo o autor optar pelo foro de domicílio do réu ou foro de eleição se o 

litígio recair sobre direito de propriedade.  

Assinale a sequencia correta:  

A) V-V-V-F 

B) V-F-F-V 

C) F-V-F-V 

D) V-V-F-F 

E) V-V-F-V 

 

 

66) Assinale a assertiva correta acerca da cooperação nacional.  

A) O pedido de cooperação jurisdicional não pode ser realizado entre o árbitro e o Poder 

Judiciário.  

B) O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, sendo 

imprescindível forma específica.  

C) Não é possível o pedido de cooperação judiciária realizado entre órgãos jurisdicionais 

de diferentes ramos do Poder Judiciário.  

D) O pedido de cooperação jurisdicional pode ser executado apenas como auxílio direto, 

reunião ou apensamento de processos e prestação de informações.  

E) A carta arbitral tramitará e será processada no Poder Judiciário de acordo com o 

regime previsto no Código de Processo Civil, respeitada a legislação aplicável.  

 

 



 
 

 
 

67) As autarquias municipais serão representadas, ativa e passivamente:  

A) Pelo seu presidente. 

B) Pelo curador.  

C) Pelo administrador judicial.  

D) Por quem a lei do ente federado designar. 

E) Pelo prefeito ou procurador. 

 

68) Assinale a assertiva correta a respeito da multa em caso de agravo interno 

declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.  

A) A multa será fixada entre um e dez por cento do valor atualizado da causa.  

B) Caso o agravante condenado ao pagamento da multa seja a Fazenda Pública, ela não 

estará condicionada ao depósito prévio do seu valor para interpor recurso, uma vez que 

fará o pagamento ao final.  

C) A multa será de até vinte por cento do valor atualizado da causa.  

D) Caso o agravante condenado ao pagamento da multa seja a Fazenda Pública, ela não 

estará condicionada ao depósito prévio do seu valor para interpor recurso, uma vez que 

é expressamente isenta do seu pagamento.  

E) Caso o agravante condenado ao pagamento da multa seja a Fazenda Pública, ela 

estará condicionada ao depósito prévio do seu valor para interpor recurso.  

 

69) Considere as afirmativas a respeito dos honorários advocatícios:  

I- O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que é cabível a fixação 

de honorários recursais mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou 

contraminuta pelo advogado.  

II- São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou 

definitivo.   

III- Não são devidos honorários advocatícios na reconvenção. 

Está (ão) correta (s): 

A) Apenas a assertiva I.  



 
 

 
 

B) As assertivas I e II.  

C) Apenas a assertiva II.  

D) As assertivas II e III.  

E) Todas as assertivas. 

 

 

70) Em relação aos negócios jurídicos processuais, assinale a alternativa correta.  

 

A) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido em seu favor de maneira tácita ou 

expressa.  

B) A calendarização do procedimento, prevista no art. 191 do CPC, é um dos exemplos 

de negócio jurídico bilateral.  

C) O negócio jurídico processual que transige sobre o contraditório e os atos de 

titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquiescer o juiz.  

D) O negócio jurídico processual depende de homologação pelo juiz.  

E) O negócio jurídico processual só é admitido em processos que versem sobre direitos 

disponíveis.  

 

71) No que diz respeito ao julgamento antecipado do mérito, assinale a alternativa 

correta.  

 

A) Não há qualquer violação ao princípio do contraditório quando o julgamento 

antecipado do mérito ocorre sem a prévia intimação das partes.  

B)  A sentença que julga antecipadamente o mérito pode ser definitiva ou terminativa. 

C) A decisão que julgar parcialmente o mérito não poderá reconhecer a existência de 

obrigação ilíquida.  

D)  A execução da obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito 

está condicionada a apresentação de caução pelo exequente.  

E)  A decisão que julga de forma antecipada e parcial o mérito é recorrível por apelação.  

  

 

 



 
 

 
 

72) Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: 

 

A) A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando a citação ou a intimação for 

pelo correio.  

B) A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando a citação ou a intimação for 

por oficial de justiça. 

C) A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão 

ou do chefe de secretaria. 

D) O dia da consulta ao teor da citação ou da intimação ou do término do prazo para 

que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.  

E) O dia útil seguinte à data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da 

Justiça impresso ou eletrônico. 

 

73) Considerando o entendimento dos Tribunais Superiores acerca dos recursos em 

geral, assinale a alternativa correta.  

 

A) A apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem efeito 

devolutivo e suspensivo. 

B) No reexame necessário, é permitido, ao tribunal, agravar a condenação imposta à 

Fazenda Pública.  

C) É cabível recurso extraordinário por ofensa a direito local.  

D) Em regra, embargos de declaração manifestados com notório propósito de 

prequestionamento não tem caráter protelatório.  

E) É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de 

precatórios. 

 

74) No que se refere ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), 

assinale a alternativa correta.  

 

A) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicado ao 

processo falimentar.   

B) Em regra, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem 



 
 

 
 

jurídica, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.   

C) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado de ofício 

ou a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.  

D) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é aplicável ao processo 

de competência dos juizados especiais.  

E) O incidente de desconsideração não é cabível na execução fundada em título 

executivo extrajudicial. 

 

75) Em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), assinale a 

alternativa correta.  

 

A) É cabível a instauração do IRDR quando houver efetiva repetição de processos que 

contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito ou risco de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica.  

B) A instauração do IRDR não pressupõe a existência de grande quantidade de processos 

versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da 

isonomia e de ofensa à segurança jurídica.  

C) A inadmissão do IRDR por ausência de qualquer de seus pressupostos de 

admissibilidade impede que o incidente seja novamente suscitado.  

D) A legitimidade do Ministério Público para suscitar o IRDR é ampla e irrestrita quando 

a questão envolver direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

E) As custas do IRDR são limitadas à 10% (dez por cento) do valor da causa.    

 

 

DIREITO CIVIL 

76) De acordo com a jurisprudência do STJ, podem sofrer dano moral: 

A) O condomínio, por ser uma massa patrimonial dotada de honra objetiva – que, no 

caso, representa a honra objetiva dos titulares das unidades condominiais. 

B) O espólio, por representar a universalidade do patrimônio do de cujos, verdadeira 

representação de sua personalidade. 



 
 

 
 

C) Apenas as pessoas físicas, por serem as únicas dotadas de direitos da personalidade. 

D) As pessoas jurídicas de direito público, por danos relacionados à violação da honra 

ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano 

refletir sobre os demais jurisdicionados de forma evidente. 

E) As pessoas jurídicas de direito privado, de modo amplo e sem qualquer restrição. 

 

 

77) A respeito de nome civil, assinale a opção correta, conforme o Código Civil. 

A) O nome da pessoa pode ser utilizado em propaganda comercial, mesmo sem a sua 

autorização. 

B) Pseudônimo adotado para o exercício de atividades lícitas possui a mesma proteção 

assegurada ao nome. 

C) Pseudônimo adotado para o exercício de atividades lícitas não possui proteção. 

D) A utilização do nome de uma pessoa por outrem em publicação cujo conteúdo a 

expõe a desprezo público não é ilegal. 

E) O nome da pessoa não pode ser utilizado em propaganda comercial, mesmo com a 

sua autorização. 

 

78) Marcos emprestou seu automóvel a Ricardo. Quinze dias depois, ainda na posse 

do veículo, Ricardo o comprou de Marcos, que realizou a venda sem revelar que o 

automóvel possuía grave defeito mecânico, vício oculto que só foi constatado por 

Ricardo na própria data da alienação. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, 

Ricardo tem direito de obter a redibição do contrato de compra e venda, que se sujeita 

a prazo: 

A) prescricional, de trinta dias, contado da data em que recebeu o automóvel. 

B) prescricional, de quinze dias, contado da data da alienação. 

C) decadencial, de trinta dias, contado da data em que recebeu o automóvel. 

D) decadencial, de quinze dias, contado da data da alienação. 

E) decadencial, de noventa dias, contado da data em que recebeu o automóvel. 

 



 
 

 
 

79) Camila e Afonso casaram-se, sob o regime da separação convencional de bens, em 

1987, quando ainda estava em vigor o Código Civil de 1916. Em 2016, quando já em 

vigor o Código Civil de 2002, Camila firmou hipoteca, sem a prévia outorga uxória de 

Afonso. A respeito dessa situação, analise os seguintes itens e assinale o correto. 

 A) A hipoteca é nula, porque firmada sem prévia autorização conjugal, na vigência do 

CC/02.  

B) A hipoteca é nula, porque o regime de bens para o casamento foi firmado sob a égide 

do CC/16, tornando aplicável esse diploma legal ao negócio jurídico celebrado por 

Camila. Como o CC/16 previa a necessidade de autorização conjugal como condição de 

eficácia da hipoteca, independentemente do regime de bens, o direito real de garantia 

não foi devidamente constituído. 

C) A hipoteca é válida, porque, tanto sob a vigência do CC/16, como sob a vigência do 

CC 02, não se faz necessária a outorga uxória para constituir esse direito real de garantia. 

D) A hipoteca é válida, porque o negócio jurídico foi celebrado quando já em vigor o 

CC/02, que prevê a dispensa de autorização conjugal como condição de eficácia da 

hipoteca quando o regime de bens for o da separação absoluta, ainda que se trate de 

casamento celebrado na vigência da legislação civil revogada. 

E) A hipoteca é nula, porque o CC/02 prevê que a autorização conjugal, 

independentemente do regime de bens, é verdadeira condição de eficácia da hipoteca. 

 

80) À luz das reflexões doutrinárias e dos entendimentos jurisprudenciais acerca da 

boa-fé objetiva e seus desdobramentos, assinale o quesito correto. 

A) A supressio significa a aquisição de um direito em razão do decurso de longo lapso 

temporal o exercendo. 

B) Para o STJ, ex-empregado mantido no plano de saúde por mais de dez anos após a 

demissão, por liberalidade do ex-empregador e com assunção de custeio integral do 

serviço, não poderá ser excluído da cobertura do seguro, em razão da boa-fé objetiva e, 

em especial, da incidência da surrectio. 

C) O venire contra factum proprium visa a impedir que a violação à determinada norma 

venha, posteriormente, servir ao transgressor no desdobramento da relação jurídica. 



 
 

 
 

D) A doutrina nomina como “função de controle” a aplicação do princípio da boa-fé 

objetiva na sua função limitadora do exercício de direitos subjetivos. 

E) Segundo a doutrina civilista, a boa-fé objetiva possui duas funções: a função de 

controle e a função hermenêutico-integradora. 

 

81) De acordo com o CC/02, devem ser averbados em registro público: 

I) Os nascimentos, casamentos e óbitos; 

II) A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; 

III) A interdição por incapacidade absoluta ou relativa; 

IV) Os atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação; 

V) As sentenças que decretarem o divórcio, a nulidade ou anulação do casamento. 

Estão corretos: 

A) IV e V. 

B) I, III e V. 

C) Apenas IV. 

D) III, IV e V. 

E) II, IV e V. 

 

 

82) Assinale o quesito que não se coaduna ao regramento do direito real de laje, 

inserido pela Lei nº 13.465/17 no CC/02: 

A) O direito real de laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou 

privados, tomados em projeção vertical, como unidade imobiliária autônoma, não 

contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da 

construção-base. 

B) O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um 

sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização tácita ou expressa dos titulares 

da construção-base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas 

vigentes. 

C) A instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno 

ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. 



 
 

 
 

D) O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem 

sobre a sua unidade. 

E) É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta 

de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, 

observadas as posturas previstas em legislação local. 

 

83) Em relação à teoria geral do direito civil, julgue os seguintes itens e marque o 

incorreto. 

A) A emancipação voluntária dos pais é ato irrevogável. 

B) O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte 

de quem estava com a vida sob risco, independe da declaração da ausência. 

C) Alessandra, atualmente com 17 anos de idade, nasceu com deficiência mental que a 

impede, de forma permanente, de exprimir sua vontade. Para o Código Civil, ela é 

incapaz, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, e permanecerá nessa 

condição mesmo depois de completar 18 anos. 

D) Aquele que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade, é relativamente 

incapaz. 

E) A teoria da personalidade condicional define que haverá elemento acidental no 

negócio jurídico que subordine a validade dos direitos de nascituro a evento futuro e 

incerto. 

 

84) Sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, assinale a alternativa errada: 

A) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 

familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, 

devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por 

equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 

possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta. 

B) Em caso de a gestante ou mãe manifestar interesse em entregar seu filho para a 

adoção, a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do 

art. 25 do ECA, respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual 

período. 



 
 

 
 

C) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 

autoridade judiciária. 

D) A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de 

castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. 

E) Na hipótese de desistência pelos genitores – manifestada em audiência ou perante a 

equipe interprofissional – da entrega da criança após o nascimento, a criança será 

mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o 

acompanhamento familiar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

85) Sobre o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa errada: 

A) Em todo atendimento de saúde e em qualquer hipótese, os maiores de oitenta anos 

terão preferência especial sobre os demais idosos. 

B) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de 

optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 

C) É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) 

das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas 

de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. 

D) As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão 

fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros 

previstos em lei. 

E) O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso 

a toda entidade de atendimento ao idoso. 

 

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO  

 

86) Assinale a assertiva correta relacionada à equiparação salarial.  



 
 

 
 

A) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo, cor, situação familiar 

ou estado de gravidez, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais 

devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo 

dos benefícios do RGPS.  

B) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo, cor, situação familiar 

ou estado de gravidez, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais 

devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 40% do limite máximo 

dos benefícios do RGPS.  

C) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo, cor, situação familiar 

ou estado de gravidez, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais 

devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do valor da sua 

última remuneração.  

D) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo 

determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do 

empregado discriminado, no valor de 40% do valor de sua última remuneração.  

E) Na hipótese de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo 

determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do 

empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do RGPS.  

 

87) Considere as assertivas a seguir a respeito do adicional de periculosidade e 

insalubridade.  

 

I- A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as  

normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do 

Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.  

II- O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da  

empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em 

percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova 

técnica exigida, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições 

perigosas.  

III- A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade, sendo 

vedado ao julgar utilizar-se de outros meios de prova.  



 
 

 
 

Assinale a correta:  

A) Apenas a I está correta.  

B) I e II estão corretas.  

C) I e III estão corretas.  

D) II e III estão corretas.  

E) Todas estão corretas.  

 

88) Em relação aos Recursos Trabalhistas, em específico a Transcendência do Recurso 

de Revista e o regramento fixado na Consolidação das Leis do Trabalho, assinale a 

alternativa correta: 

A) É indicador de transcendência jurídica o desrespeito da decisão recorrida à 

Jurisprudência Sumulada do Tribunal Superior do Trabalho.  

B) Configura indicativo de transcendência social a postulação pelo recorrente de direito 

social constitucionalmente previsto. 

C) O reconhecimento da transcendência ou não do recurso de revisto será realizado pelo 

Plenário do Tribunal Superior do Trabalho.  

D) Em relação à decisão sobre a transcendência do recurso de revista, poderá o 

recorrente, durante 15 minutos, realizar sustentação oral em sessão.  

E) Caberá Agravo ao Colegiado do TST, de decisão do Relator que, em agravo 

instrumento, nega transcendência ao recurso de revista interposto.  

 

89) De acordo com a Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, assinale a 

assertiva correta: 

A) Cabe à Justiça do Trabalho apreciar dissídio coletivo de greve referente à Servidores 

Celetistas de autarquia estadual. 

B) Ação rescisória trabalhista que pretende desconstituir condenação em custas 

processuais deverá ser proposta necessariamente em face da União, pois é ela a 

destinatária do referido valor.  



 
 

 
 

C) A simples alegação da pessoa natural no sentido de que não possui recursos para 

arcar com as custas do processo trabalhista autoriza a concessão, pelo magistrado, da 

justiça gratuita.  

D) É incompatível com o texto constitucional a exigência de pagamento de custas 

processuais pelo demandante, em casos de arquivamento da reclamação por ausência 

injustificada do autor na audiência, ainda que beneficiário da justiça gratuita. 

E) Configura mera irregularidade a ausência de juntada do voto vencido em julgamento 

de recurso ordinário. 

 

90) Julgue os itens a seguir, a partir da jurisprudência do TST: 

I- É possível que os Correios terceirizem sua atividade-fim (serviços postais) por meio de 

convênios com Municípios. 

II- Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho as normas do CPC, logo, o pedido 

deve ser certo e determinado, instruído de planilha discriminada de cálculo. 

III - A inobservância das normas de segurança do trabalho configura culpa para efeitos 

de responsabilização civil subjetiva. 

Estão corretos os itens: 

A) I e II; 

B) II e III; 

C) I e III; 

D) Apenas o item I; 

E) I, II e III; 

 

 

 



 
 

 
 

DIREITO AMBIENTAL 

 

91) Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou 

a destruição significativa da flora é crime ambiental (art. 54 da Lei nº 9.605/1998), e 

de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa 

correta. 

A) O delito previsto na primeira parte no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 prescinde de 

perícia. 

B) Trata-se de um crime material. 

C) Por falta de tipificação legal, o referido delito não tem previsão na forma culposa. 

D) Trata-se de um crime formal, em todas as suas condutas. 

E) O delito previsto na segunda parte tem natureza formal. 

 

92) Tendo em mente os princípios de direito ambiental, julgue os seguintes itens. 

I) O princípio da precaução implica que quando já há base científica para os danos 

ambientais decorrentes de determinada atividade lesiva ao meio ambiente, deve-se 

impor ao empreendedor condicionantes no licenciamento ambiental para mitigar ou 

elidir os prejuízos. 

II) A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) visará à compatibilização do 

desenvolvimento econômico social com a preservação do meio ambiente. 

III) O princípio do poluidor pagador implica que as pessoas que utilizam recursos 

naturais devem pagar pela sua utilização, mesmo que não haja poluição, a exemplo do 

uso racional da água. 

IV) O princípio da solidariedade intergeracional pode ser extraído da redação do art. 225 

da Constituição Federal. 

Estão corretas: 

A) Todos os itens. 

B) I, II e III. 

C) I, III e IV. 



 
 

 
 

D) I e IV. 

E) II e IV. 

 

93) Sobre o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório 

de impacto ambiental (RIMA), é incorreto afirmar:  

A) O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar. 

B) Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado, o 

RIMA será acessível ao público. 

C) O licenciamento ambiental é procedimento administrativo, enquanto a licença 

ambiental é ato administrativo, consoante disposto na resolução 237 do CONAMA. 

D) A licença ambiental para empreendimentos e atividades que causem qualquer tipo 

de degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA). 

E) Compete ao órgão ambiental municipal o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. 

 

94) Segundo as disposições da Lei Federal n. 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, julgue os itens a seguir. 

(  ) A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. 

(  ) É permitida, após autorização do órgão gestor, a introdução de espécies não autóctones 

nas unidades de conservação de uso sustentável. 

(  ) Na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser em regulamento, 

somente serão permitidas a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, 

recreativos e educacionais. 

( ) As unidades de conservação da Reserva Biológica, da Estação Ecológica, do Parque 

Nacional, do Refúgio de Vida Silvestre e do Monumento Natural integram as Unidades de 

Proteção Integral. 

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta. 

A) FVVF 



 
 

 
 

B) FFFV 

C) FVFF 

D) VFVV 

E) VFFV 

 

95) Segundo o disposto na Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal), é incorreto 

afirmar que: 

A) Uma importante inovação do Novo Código Florestal foi a instituição do Cadastro 

Ambiental Rural - CAR. A inscrição nesse cadastro é obrigatória e por prazo 

indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. 

B) O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do 

solo dependem de autorização prévia. 

C) Não deve ser exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios 

artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água 

naturais.  

D) A lei estabelece serem de interesse social as atividades de pesquisa e extração de 

areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente.  

E) A lei classifica como atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental a 

implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes 

tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber. 

 

DIREITO FINANCEIRO 

96) No que diz respeito às normas constitucionais sobre finanças públicas, julgue os 

itens subsequentes e assinale, ao final, a alternativa incorreta. 

A) Conforme entendimento do STF, ao Poder Legislativo é reconhecida a possibilidade 

ampla de emendar proposições da lei orçamentária, uma vez que é imperativo 

constitucional a interferência dos representantes do povo no direcionamento dos 

recursos financeiros. 



 
 

 
 

B) É obrigatória a execução orçamentária e financeira de programações incluídas por 

todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito 

Federal, em montante correspondente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida 

realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da 

programação definidos em lei complementar. 

C) A União deve organizar e manter registro centralizado de projetos de 

investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de 

viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. 

D) Segundo a redação literal da CF/88, integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para 

o exercício a que se refere e, pelo menos, para os 2 (dois) exercícios subsequentes, 

anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos 

que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em 

andamento. 

E) Para fins de cumprimento dos percentuais indicados pela CF/88 como de execução 

obrigatória, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes 

orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das 

programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos 

respectivos montantes. 

 

97) Em relação ao regime de pagamento de despesas decorrentes de decisões 

judiciais, assinale a opção correta. 

A) O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração 

do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva não deve 

observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, 

devendo ser efetuado por meio de folha suplementar. 

B) Para o Supremo Tribunal Federal, a cessão de crédito alimentício implica a alteração 

da natureza alimentar do precatório. 

C) É possível haver, mais de uma vez, o reconhecimento ao credor do direito à 

preferência constitucional no pagamento de precatórios distintos, ainda que no mesmo 

exercício financeiro, desde que observado o limite estabelecido pelo § 2º do art. 100 da 

CF/88 em cada um dos precatórios. 



 
 

 
 

D) A preferência prevista no § 2º do art. 100 da Constituição Federal pode ser 

reconhecida mais de uma vez em um mesmo precatório. 

E) Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do 

precatório e seu efetivo pagamento, ainda que realizado o pagamento durante o 

período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição. 

 

98) O ciclo orçamentário é o período em que se desenvolvem as atividades 

relacionadas ao orçamento. Sobre ele, assinale a alternativa correta. 

A) O Poder Executivo pode alterar a proposta orçamentária do Poder Judiciário, ainda 

que em consonância com a LDO. 

B) O Poder Executivo pode propor emendas ao orçamento. 

C) O ciclo orçamentário coincide com o exercício financeiro. 

D) A iniciativa de leis para benefícios fiscais, por impactarem diretamente nas contas 

públicas, é exclusiva do Chefe do Executivo. 

E) O Poder Executivo deve estabelecer, em até 60 dias após a publicação dos 

orçamentos, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 

desembolso. 

 

99) Segundo a Lei nº 4.320/64, as concessões de empréstimos classificam-se como 

A) inversões financeiras. 

B) despesas de custeio. 

C) investimentos. 

D) transferências correntes. 

E) transferências de capital. 

 



 
 

 
 

100) Sobre as antecipações de receita orçamentária (ARO), assinale a alternativa 

incorreta. 

A) A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência 

de caixa durante o exercício financeiro. 

B) A ARO somente poderá ocorrer, em qualquer ano do mandato do Chefe do Executivo, 

a partir do décimo dia do início do exercício. 

C) A operação não poderá ser realizada enquanto existir uma anterior da mesma 

natureza não integralmente resgatada. 

D) Não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da 

operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que 

vier a esta substituir. 

E) A ARO deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de 

dezembro de cada ano. 


