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E aí, meus amigos do RevisãoPGE, tudo certo? 

 

Nesse material reunimos as principais questões das provas de Procuradorias que 

ocorreram em 2021/2022 (PGE AL, PGE GO, PGE RS e PGE PB).. 

 

Esse arquivo contém os enunciados das questões para treino. 

 

Bom treino! 
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ENUNCIADOS 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL (20Q) 

 

1) (PGE-AL – Cebraespe) Na execução fundada em título extrajudicial, a fazenda 

pública, citada, poderá: 

A) Impugnar a execução se houver excesso de execução, prescrição ou nulidade do 

título.  

B) Opor embargos alegando inexequibilidade ou nulidade do título.  

C) Impugnar a execução alegando nulidade do título ou causa modificativa ou extintiva 

da obrigação.  

d) Opor embargos, podendo apenas alegar causa modificativa ou extintiva da obrigação.   

E) Opor embargos, podendo apenas alegar causa extintiva da obrigação ou prescrição.  

 

2) (PGE-AL – Cebraspe) Ação de improbidade administrativa interposta contra ministro 

de Estado deve ser processada e julgada: 

A) No Tribunal de Justiça do Estado do local do dano. 

B) No Tribunal Regional Federal do local do dano. 

C) No Superior Tribunal de Justiça. 

D) Em instância ordinária. 

E) No Supremo Tribunal Federal. 

 

3) (PGE-AL – Cebraspe) Para que haja suspensão, por decisão do relator, da eficácia da 

decisão recorrida, basta que: 

A) Da imediata produção de seus efeitos haja risco de dano grave. 

B) O recurso seja protelatório e seja demonstrada a probabilidade de provimento do 

recurso. 

C) O recurso seja protelatório, haja risco de dano grave e seja demonstrado que a 

decisão recorrida está de acordo com jurisprudência dominante. 

D) Da imediata produção de seus efeitos haja risco de dano de difícil reparação e seja 

demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 
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E) O recurso seja protelatório e a suspensão da decisão possa causar dano de difícil 

reparação ao recorrido. 

 

4) (PGE-AL – Cebraspe) Assinale a opção que apresenta ato atentatório à dignidade da 

justiça, que enseja aplicação de multa, de acordo com o CPC. 

A) provocar incidente manifestamente infundado 

B) alterar a verdade dos fatos 

C) opor resistência injustificada ao andamento do processo 

D) criar embaraços ao cumprimento de decisão judicial 

E) usar do processo para conseguir objetivo ilegal 

 

5) (PGE-GO – FCC) Lúcia ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Estado 

de Goiás em virtude do falecimento do seu filho, morto em incêndio ocorrido no 

estabelecimento penal onde estava custodiado. Acolhendo integralmente o pedido, a 

sentença condenou-o ao pagamento de importância líquida equivalente a mil salários 

mínimos. Nesse caso, a sentença: 

A) deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de, no máximo, 

20% (vinte por cento) do valor da condenação. 

B) deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados 

exclusivamente por equidade, sem vinculação a percentuais, mínimos ou máximos, do 

valor da condenação.  

C) não deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios se autora 

tiver sido patrocinada, durante todo o processo, pela Defensoria Pública do próprio 

Estado de Goiás, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.  

D) não deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios se a autora 

for beneficiária da gratuidade da justiça, conforme entendimento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça. 

E) deverá condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de, no mínimo, 

10% (dez por cento) do valor da condenação. 
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6) (PGE-GO – FCC) De acordo com o Código de Processo Civil, a reclamação  

A) é cabível mesmo antes de esgotadas as instâncias ordinárias, se proposta para 

garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário 

repetitivo.  

B) não é cabível contra decisões que podem ser impugnadas por agravo de instrumento.  

C) somente pode ser proposta por quem for parte no processo.  

D) tem cabimento apenas perante o Supremo Tribunal Federal.   

E) nunca é cabível após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

 

7) (PGE-GO – FCC) Considere as seguintes proposições acerca da competência: 

I. A eleição de foro entre as partes não produz efeito se não constar de instrumento 

escrito, que não pode ser suprido, em nenhum caso, pela oitiva de testemunhas. 

II. Antes da citação, o juiz pode declarar, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de 

foro, se abusiva; porém, se isso não ocorrer e o réu for citado, incumbe a este alegar a 

abusividade dessa cláusula na contestação, sob pena de preclusão. 

III. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência 

territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar, 

independentemente da data do registro ou da distribuição da petição inicial.  

IV. Nas ações em que o Estado for parte, como autor ou réu, será competente o foro da 

sua respectiva capital, ainda que distinto do foro do domicílio da parte contrária. 

V. A competência determinada em razão do território, do valor ou da matéria pode ser 

modificada por cláusula de eleição de foro; porém, a competência em razão da pessoa 

ou da função é inderrogável por convenção das partes. 

De acordo com o Código de Processo Civil, está correto o que se afirma APENAS nos 

itens 

A) III e V.   

B) IV e V. 

C) I e II. 

D) I e III.   

E) II e IV. 
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8) (PGE-RS – FUNDATEC) Não constitui manifestação do princípio da colaboração no 

processo civil: 

A) O dever de o juiz, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, conceder à parte 

oportunidade para, se possível, corrigir o vício processual. 

B) O dever de o juiz diligenciar, a pedido do autor, a fim de que se obtenham 

informações capazes de individualizar o demandado e viabilizar a sua citação. 

C) O dever de as partes celebrarem convenções processuais.  

D) O dever de o juiz, em sendo o caso, distribuir de forma dinâmica o ônus da prova. 

E) O dever de o juiz dialogar com a parte mediante fundamentação concreta, 

estruturada e completa. 

 

9) (PGE-RS – FUNDATEC) A ratio decidendi de um julgado: 

A) Constitui a parte não vinculante do precedente, também conhecida como holding da 

decisão. 

B) Constitui as razões necessárias e suficientes para a solução de uma dada questão.  

C) Confunde-se com o obiter dictum, sendo sempre condicionada por um conjunto de 

fatos. 

D) Constitui a parte vinculante de uma decisão, que só pode ser afastada mediante uma 

técnica chamada de superação do precedente. 

E) É sinônimo de precedente, súmula e tese. 

 

10) (PGE-RS – FUNDATEC) Sobre a tutela dos direitos, é INCORRETO afirmar que: 

A) A tutela inibitória é uma tutela preventiva contra o ilícito, que exige, porém, a 

alegação e prova do fato danoso para a sua concessão de forma definitiva. 

B) A tutela dos direitos promovida pelo processo envolve um duplo discurso: a prolação 

de uma decisão justa para o caso e a promoção da unidade do direito mediante 

precedentes. 

C) A tutela de remoção do ilícito é uma tutela repressiva contra o ilícito, que independe 

de alegação de dolo, culpa ou dano para a sua concessão. 

D) A tutela específica é aquela que entrega à parte aquilo, tudo aquilo e exatamente 

aquilo que ela tem direito no plano do direito material. 

E) A tutela ressarcitória é uma tutela contra o fato danoso.   
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11) (PGE-GO – FCC) A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 

em determinadas hipóteses, mediante o ajuizamento de ação rescisória. De acordo 

com o Código de Processo Civil,  

A) a ação rescisória pode ser proposta pelo réu que, validamente citado, foi revel no 

processo no qual se proferiu a decisão que se pretende rescindir.  

B) a ação rescisória pode ser proposta apenas por quem foi parte no processo no qual 

se proferiu a decisão que se pretende rescindir, ou pelo Ministério Público. 

C) a ação rescisória deve ter por objeto todos os capítulos da decisão, se esta possuir 

mais de um.  

D) não é permitida, em ação rescisória, discussão sobre falsidade de prova. 

E) a decisão pode ser rescindida, em ação rescisória, por ter sido proferida por juiz 

impedido, suspeito ou absolutamente incompetente. 

 

12) (PGE-PB – CEBRASPE) No que concerne aos prazos estabelecidos no direito 

processual civil, assinale a opção correta. 

A) Haverá suspensão de prazo processual quando, no momento de sua resposta, o réu 

apresentar requerimento para a limitação de litisconsórcio multitudinário no polo ativo 

da ação. 

B) O denominado calendário processual vincula os sujeitos da relação processual, de 

modo que, uma vez estabelecido de forma legítima, haverá dispensa de intimação das 

partes para a observância de prazo indicado no calendário. 

C) O ato processual praticado antes do início de termo inicial indicado em lei ou decisão 

judicial será considerado juridicamente inexistente. 

D) A prerrogativa do prazo em dobro, de acordo com a jurisprudência do STF, se aplica 

à participação da fazenda pública em processo de controle concentrado de 

constitucionalidade. 

E) Se o horário forense começar depois do normal, mas se encerrar no horário regular, 

não haverá motivo para a prorrogação do vencimento de prazo judicial. 
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13) (PGE-PB – CEBRASPE) Determinado indivíduo ajuizou ação de responsabilidade 

civil do Estado e, em sua petição inicial, narrou situação de erro médico ocorrido em 

determinado hospital público do estado da Paraíba. Em sua defesa, o referido ente 

federativo argumentou que a cirurgia ocorrera em outro estado da Federação, motivo 

pelo qual requereu que fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva. Ao apreciar a 

preliminar suscitada, o magistrado considerou que a legitimidade das partes deve ser 

aferida de acordo com as alegações deduzidas, em tese, na petição inicial, motivo pelo 

qual rejeitou o argumento de carência da ação.  

Nessa situação hipotética, ao proceder dessa forma no exame da legitimidade das 

partes, o magistrado adotou a denominada teoria: 

A) da exposição 

B) da verossimilhança preponderante  

C) imanentista  

D) da asserção 

E) do isolamento dos atos processuais 

 

14) (PGE-PB – CEBRASPE) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, diante da possibilidade de surgimento de nova lei que modifique o regime de 

honorários advocatícios durante o trâmite de processo judicial, a regra de regência 

aplicável ao arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser a norma vigente 

no momento  

A) do ajuizamento da ação. 

B) da citação do réu. 

C) da apresentação da defesa. 

D) do saneamento do processo. 

E) da sentença. 

 

15) (PGE-PB – CEBRASPE) O Código de Processo Civil considera litigante de má-fé 

aquele que   

A) opõe qualquer resistência ao andamento do processo. 

B) deduz pretensão contra fato incontroverso. 

C) interpõe recurso incabível. 
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D) provoca muitos incidentes processuais. 

E) altera a interpretação dos fatos objeto da demanda. 

 

16) (PGE-GO – FCC) De acordo com o Código de Processo Civil, o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica NÃO   

A) se aplica ao processo de competência dos juizados especiais. 

B) precisa ser instaurado se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida 

na petição inicial. 

C) pode ser instaurado, no processo de conhecimento, depois de proferida a decisão 

saneadora. 

D) admite dilação probatória. 

E) implicará, em nenhum caso, a suspensão do processo. 

 

17) (PGE-AL – CEBRASPE) Os pressupostos necessários para postular em juízo, de 

acordo com o Código de Processo Civil (CPC), incluem 

I interesse. 

II legitimidade. 

III possibilidade jurídica do pedido. 

IV capacidade. 

V boa-fé. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) III e V. 

E) IV e V. 

 

18) (PGE-RS – FUNDATEC)  Sobre os embargos de declaração, é correto afirmar que:  

A) Possuem sempre efeito suspensivo.  

B) Interrompem, e não suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.  

C) Têm, em regra, efeitos infringentes.  

D) Jamais podem ser inadmitidos automaticamente.  
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E) Dependem sempre de contraditório para o seu julgamento.  

 

19) (PGE-RS – FUNDATEC)  Sobre o mandado de segurança, é correto afirmar que: 

A) A expressão “direito líquido e certo” diz respeito à efetiva existência do direito 

alegado em juízo.  

B) A expressão “direito líquido e certo” diz respeito à cognição secundum eventum 

probationis admitida em seu procedimento.  

C) A autoridade coatora é sempre parte no processo, não podendo ser considerada em 

qualquer circunstância simples fonte de prova.  

D) Jamais é cabível para impugnar atos judiciais.  

E) Tem prazo de 60 dias para a sua impetração. 

 

20) (PGE-PB – CEBRASPE) De acordo com o Código de Processo Civil, considera-se dia 

do começo do prazo 

A) o dia do fim da dilação assinada pelo juiz quando a intimação for por edital. 

B) a data do término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação 

for eletrônica. 

C) a data de ocorrência da intimação, quando se der por ato do escrivão. 

D) o dia útil seguinte ao da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos 

autos em carga. 

E) o dia útil seguinte ao da intimação, quando feita por oficial de justiça. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL (21Q) 

 

21) PGE – GO – FCC) Proposta de emenda à Constituição do Estado de Goiás, subscrita 

por um por cento do eleitorado do Estado em vinte Municípios, com vistas a 

estabelecer condições materiais e procedimentais para a perda de cargo público de 

provimento efetivo, é votada na Assembleia Legislativa, obtendo o voto de três 

quintos dos parlamentares, em primeiro turno, e dois terços, no segundo turno. À luz 

da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Goiás e da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, referida proposição legislativa 
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A) padece de inconstitucionalidade, por não ser admitida proposta de emenda 

constitucional de iniciativa popular, diante do silêncio eloquente da Constituição 

Federal, sendo as normas constitucionais do processo legislativo federal de observância 

obrigatória no âmbito estadual.  

B) foi rejeitada, por não ter sido alcançado o quórum de aprovação no segundo turno 

de votação, não podendo a matéria em questão ser objeto de nova proposta na mesma 

sessão legislativa.  

C) observou os limites materiais e formais de reforma constitucional, no âmbito 

estadual, devendo ser promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa, com o número 

de ordem respectivo.  

D) padece de inconstitucionalidade, por ter violado a iniciativa legislativa privativa do 

chefe do Executivo para matéria relativa ao regime jurídico dos servidores públicos 

estaduais, aplicável no âmbito do processo legislativo estadual.  

E) padece de inconstitucionalidade, por não terem sido observadas as condições de 

distribuição do eleitorado estabelecidas na Constituição estadual para proposta de 

emenda constitucional de iniciativa popular. 

 

22) (PGE-AL – Cebraspe) Tem por objeto reparar lesão a preceito fundamental, 

resultante de ato do poder público, 

A) Incidente de arguição de inconstitucionalidade. 

B) Ação popular. 

C) Mandado de injunção. 

D) Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

E) Mandado de segurança coletivo. 

 

23) PGE – AL – Cebraspe) A respeito da teoria da constituição, julgue os itens seguintes. 

I-  A Constituição Federal de 1988 é oriunda de procedimento de poder constituinte 

indireto. 

II - A recepção das normas pré-constitucionais pela Constituição Federal de 1988 foi 

realizada de maneira expressa pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

III - A Constituição Federal de 1937 ficou conhecida como Constituição Polaca. 

Assinale a opção correta.  
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A) Apenas o item I está certo. 

B) Apenas o item II está certo.  

C) Apenas o item III está certo.  

D) Apenas os itens I e II estão certos.  

E) Apenas os itens I e III estão certos.   

 

24) (PGE-AL – Cebraspe) Karl Loewenstein, filósofo alemão, promoveu importantes 

estudos em direito constitucional, que influenciaram e ainda influenciam importantes 

correntes de pensamento. Loewenstein aduziu uma classificação própria das 

Constituições. A seguir é apresentado trecho adaptado da doutrina, acerca de uma das 

espécies de Constituição propostas pelo filósofo. 

São formalmente válidas, mas alguns dos seus preceitos ainda não foram ativados na 

prática real. Na visão de Loewenstein, nesses casos, a situação real não permite a 

transformação das normas constitucionais em realidade política, mas ainda se pode 

esperar que, com o tempo, elas sejam implementadas concretamente. 

(Gilmar F. Mendes e Paulo G. Gonet Branco. Curso de Direito Constitucional. Série IDP, 

16.ª ed., 2021) 

Esse trecho da doutrina se refere, na classificação de Loewenstein, à Constituição 

A) garantia.  

B) normativa.   

C) semântica.  

D) programática.   

E) nominal. 

 

25) (PGE-AL – Cebraspe) Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a opção 

correta.  

A) É incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de 

omissão legislativa municipal.  

B) Governador de estado afastado apenas cautelarmente de suas funções não perde a 

legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.  

C) O efeito vinculante e a eficácia erga omnes das decisões em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade não alcançam o Poder Legislativo nem o próprio 
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Supremo Tribunal Federal.  

D) Os tribunais de justiça devem observar a cláusula full bench para apreciar a 

compatibilidade de norma pré-constitucional para com a Constituição Federal de 1988.  

E) Leis municipais e normas pré-constitucionais não podem ser objeto de controle 

concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

 

26) (PGE-AL – Cebraspe) No que se refere ao processo legislativo, julgue os seguintes 

itens. 

I O Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do 

Poder Executivo, ainda que da emenda decorra aumento de despesa . 

II É formalmente inconstitucional propositura legislativa do Parlamento que institua 

renúncia de receita, mas que não apresente a estimativa de impacto financeiro e 

orçamentário. 

III O Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder 

Executivo se observar estrita pertinência temática. 

Assinale a opção correta. : 

A) Apenas o item I está certo.  

B) Apenas o item II está certo.  

C) Apenas os itens I e III estão certos. 

D) Apenas os itens II e III estão certos.  

E) Todos os itens estão certos. 

 

27) (PGE – GO – FCC) Considere as seguintes situações: 

I. Crime de feminicídio praticado por foragido do sistema prisional do Estado, dois meses 

após a fuga, ocorrida durante cumprimento de pena privativa de liberdade pela prática 

de crime de roubo; 

II. Morte de detento ocorrida em estabelecimento prisional do Estado, durante 

cumprimento de pena privativa de liberdade. 

A teor da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na 

matéria, a responsabilidade civil objetiva do Estado, em tese, fica afastada 

A) na situação II, se comprovada, pelo Poder Público, causa impeditiva de sua atuação 

protetiva do detento, por romper nexo de causalidade entre a omissão e o resultado 
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danoso, restando, por outro lado, configurada na situação I, uma vez que presente o 

nexo de causalidade entre a omissão do dever de vigilância do Estado e a conduta 

criminosa praticada. 

B) nas situações I e II, por ausência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão 

administrativa, independentemente de comprovação, por parte do Estado, de causa 

impeditiva do seu dever de vigilância ou de proteção. 

C) na situação I, por ausência de nexo causal entre o momento da fuga e a conduta 

praticada, e na situação II, se comprovada, pelo Poder Público, causa impeditiva de sua 

atuação protetiva do detento, por romper nexo de causalidade entre a omissão e o 

resultado danoso. 

D) na situação II, se comprovada, pelo Poder Público, causa impeditiva de sua atuação 

protetiva do detento, por ato imputável exclusivamente à vítima, restando, por outro 

lado, configurada na situação I, uma vez que se adota a teoria do risco integral, em 

relação ao dever de vigilância dos que se encontram sob a custódia do Estado no regime 

prisional. 

E) na situação I, por ausência de nexo causal entre o momento da fuga e a conduta 

praticada, restando, por outro lado, configurada na situação II, uma vez que se adota a 

teoria do risco integral, em relação ao dever de proteção dos que se encontram sob a 

custódia do Estado no regime prisional, diante da garantia constitucional de sua 

integridade física e moral. 

 

28) (PGE – RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa 

correta.  

I. É competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios legislar sobre 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, e a bens e direitos de 

valor artístico e histórico.  

II. É expressamente vedada à edição de medidas provisórias sobre matéria já 

disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção 

ou veto do Presidente da República.  

III. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 
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Senado Federal, em conjunto ou separadamente, para a apuração de fato determinado 

e por prazo certo.  

IV. Os Estados poderão intervir na União, desde que sua população represente mais de 

45% da população brasileira ou, alternativamente, 65% dos eleitores regularmente 

registrados, nos casos expressamente disciplinados na Constituição de 1988.  

A) Apenas II e III estão corretas.  

B) Apenas III e IV estão corretas.  

C) Apenas I, II e III estão corretas.  

D) Apenas II, III e IV estão corretas.  

E) Todas estão incorretas.  

 

29) (PGE – RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo:  

I. A suspensão de direitos políticos prevista no Art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos.  

II. Os partidos políticos que tiverem elegido oito deputados federais em pelo menos 

duas unidades da federação terão direito a recursos do fundo partidário e acesso 

gratuito ao rádio e à televisão, na forma da legislação eleitoral.  

III. A previsão constante do Art. 17 da Constituição Federal que garante a liberdade de 

criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos não pode sofrer qualquer 

restrição temporal, ainda que por meio de lei complementar.  

IV. O direito de participação em debates eleitorais, diferentemente da propaganda 

eleitoral gratuita no rádio e na televisão, pode sofrer maior grau de restrição pela via 

legislativa, em razão do formato e do objetivo desse tipo de programação.  

Quais estão corretas?  

A) Apenas I e II.  

B) Apenas I e IV.  

C) Apenas III e IV.  

D) Apenas I, III e IV.  
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30) (PGE – RS – FUNDATEC) De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal sobre a concretização dos direitos fundamentais, analise as assertivas abaixo 

e assinale a alternativa correta.  

I. O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise 

ao fornecimento de remédios a portadores de certa doença.  

II. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que 

vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, 

em tese, pessoas necessitadas.  

III. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não 

possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância 

sanitária, desde que comprovada à incapacidade econômica do paciente, a 

imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro 

similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de 

intervenção terapêutica do SUS.  

A) Apenas I e II estão corretas.  

B) Apenas I e III estão corretas.  

C) Apenas II e III estão corretas.  

D) Todas estão corretas.  

E) Todas estão incorretas.  

 

31) (PGE – RS – FUNDATEC) Sobre a proteção à educação na Constituição, assinale a 

alternativa correta.  

A) O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do ensino religioso nas 

escolas públicas, ainda que sua matrícula seja facultativa.  

B) Os Estados atuarão no ensino fundamental e na educação infantil, com exclusão dos 

demais entes federados.  

C) A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

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

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  
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D) O Supremo Tribunal Federal decidiu que compete aos pais a decisão sobre o ensino 

domiciliar, reconhecendo um direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao 

ensino domiciliar (homeschooling), independentemente de previsão legal sobre o 

assunto.  

E) Apenas as universidades públicas estão obrigadas a observar o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

 

32) (PGE – PB – CEBRASPE)  A Constituição deve ser interpretada em sua globalidade, 

não devendo os seus dispositivos ser analisados de forma isolada, devendo a 

interpretação considerar todo diploma de forma harmônica e buscando-se evitar 

contradições entre suas normas. 

No campo da interpretação da Constituição, o parâmetro hermenêutico disposto 

anteriormente caracteriza a aplicação do princípio hermenêutico: 

A) da unidade. 

B) do efeito integrador. 

C) da força normativa. 

D) da máxima efetividade. 

E) da razoabilidade. 

33) (PGE – PB – CEBRASPE)   Em relação ao direito fundamental de reunião, julgue os 

próximos itens. 

I A Constituição Federal prevê o direito de reunião pacífica, sem armas, em locais 

abertos ao público, independentemente de autorização, desde que haja autorização 

prévia às autoridades competentes. 

II Ao tratar do direito fundamental de reunião, o Supremo Tribunal Federal entendeu 

que a ausência de comunicação oficial prévia às autoridades competentes não torna a 

reunião ilegal. 

III Ao poder público cabe zelar para que o exercício do direito de reunião se dê de forma 

pacífica e não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. 

Assinale a opção correta: 

A) Apenas o item I está certo. 
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B) Apenas o item II está certo. 

C) Apenas os itens I e III estão certos. 

D) Apenas os itens II e III estão certos. 

E) Todos os itens estão certos. 

 

34) (PGE – AL – CEBRASPE) Conforme a Constituição Federal de 1988, o Estado poderá 

intervir em seus municípios quando 

I deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida 

fundada. 

II for necessário garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 

Federação. 

III não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. 

Assinale a opção correta. 

A) Apenas o item I está certo. 

B) Apenas o item II está certo. 

C) Apenas os itens I e III estão certos. 

D) Apenas os itens II e III estão certos. 

E) Todos os itens estão certos. 

 

35) (PGE – RS – FUNDATEC) Considerando as disposições constitucionais sobre a 

seguridade social, assinale a alternativa correta. 

A) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social.  

B) O financiamento da seguridade social será realizado pela União, com os recursos 

arrecadados, majoritariamente, com o imposto sobre a renda e proventos e o imposto 

sobre produtos industrializados.  

C) A União não possui obrigação constitucional de investimento mínimo em ações e 

serviços públicos de saúde. Tal obrigação foi imposta apenas aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios.  
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D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, desde que prestados por entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. É vedado o acesso ao sistema único por entidades 

com fins lucrativos.  

E) A assistência social será prestada a quem dela necessitar, mediante o pagamento de 

taxas e contribuições específicas à seguridade social.  

 

36) (PGE-GO – FCC) Considerando o quanto estabelecido na Constituição Federal e a 

jurisprudência pertinente do Supremo Tribunal Federal, lei estadual que, a par das 

hipóteses previstas em lei complementar federal, pretendesse atribuir 

responsabilidade tributária solidária por infração a qualquer pessoa que concorra ou 

intervenha no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado e 

contador, seria: 

A) inconstitucional, por invadir competência privativa da União para legislar sobre 

condições para o exercício das profissões e, especificamente em relação ao advogado, 

por ofender a garantia da inviolabilidade pelos atos praticados no exercício da profissão.   

B) constitucional, diante da inexistência de norma federal que regule a matéria nesses 

termos, podendo vir a ter sua eficácia suspensa se sobrevier lei federal naquilo que lhe 

for contrária.  

C) constitucional, uma vez que, de incidência restrita ao cumprimento de obrigações 

tributárias no âmbito estadual, trata-se de exercício regular da competência 

suplementar do Estado em matéria de competência legislativa concorrente. 

D) inconstitucional, uma vez que, ao disciplinar a responsabilidade de terceiros por 

infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo legislador federal, viola a 

competência da União para o estabelecimento de normas gerais em matéria tributária 

por meio de lei complementar. 

E) constitucional, desde que se trate de lei complementar, diante da reserva 

constitucional dessa espécie normativa para a regulação da matéria tributária quanto a 

obrigações, lançamento, crédito, prescrição e decadência. 
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37) (PGE-GO – FCC) A isonomia é prevista por diversas vezes na Constituição Federal. 

Não é tratar igualmente a todos, mas desigualmente os desiguais na medida de suas 

desigualdades, conforme lição clássica. No âmbito tributário, tal princípio adquire 

particular relevância. Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência 

sedimentada sobre a matéria, 

A) com vistas a favorecer o princípio da igualdade material, o Poder Judiciário pode 

ampliar a incidência de isenção, de modo a incluir contribuintes não expressamente 

beneficiados pela legislação.  

B) os estados-membros poderão instituir tratamento tributário diferenciado entre bens 

e serviços, em razão de sua procedência ou destino.   

C) a União pode estabelecer tratamento diferenciado a pessoas em situação 

equivalente, desde que exerçam funções ou ocupações profissionais distintas. 

D) a Lei Complementar poderá instituir programas de tributação favorecida ou 

simplificada a micro e pequenas empresas, com condições de enquadramento 

diferenciado por estado-membro.  

E) somente Lei Complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com 

objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. 

 

38) (PGE-GO – FCC) Em conformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, constituição estadual que estabelecesse, para fins de 

decretação de intervenção do Estado em seus Municípios, a necessidade de aprovação 

prévia do interventor pela Assembleia Legislativa, após arguição pública e mediante 

voto da maioria absoluta de seus membros, seria:  

A) constitucional em relação às hipóteses em que a decretação da intervenção é ato 

discricionário do chefe do Executivo, por haver juízo de oportunidade e conveniência 

passível de compartilhamento com o órgão legislativo, não se aplicando às hipóteses em 

que a decretação da intervenção é ato vinculado. 

B) constitucional apenas em relação às hipóteses de decretação de intervenção do 

Estado nos Municípios para observância dos princípios indicados na própria constituição 

estadual.  

C) constitucional, desde que a previsão resultasse de proposição legislativa de iniciativa 

do Governador do Estado, a quem a Constituição Federal atribui a legitimidade para 
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nomeação de interventor nos Municípios.  

D) inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal, ademais de atribuir ao chefe do 

Executivo a indicação do interventor, confere ao órgão legislativo o poder de controlar 

apenas a posteriori a decretação da intervenção, não cabendo aos Estados criar 

hipóteses de exercício de controle legislativo de natureza preventiva.   

E) constitucional, estando dentro da esfera de atuação do poder constituinte decorrente 

a definição de aspectos procedimentais da intervenção do Estado em seus próprios 

Municípios em relação aos quais a Constituição Federal é silente. 

 

39) (PGE-PB – Cebraspe) No Brasil, quando um estado-membro modifica o texto de 

sua Constituição estadual, implementando as reformas realizadas nos limites 

impostos na própria constituição estadual e na Constituição Federal, está-se diante do 

poder constituinte  

A) originário. 

B) derivado difuso. 

C) derivado reformador. 

D) derivado decorrente instituidor. 

E) derivado decorrente de revisão estadual. 

 

40) (PGE-PB – Cebraspe) A Constituição Federal garante expressamente aos servidores 

públicos ocupantes de cargo público o direito social a(o) 

A) reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.  

B) salário mínimo, permitida sua vinculação para qualquer finalidade.   

C) licença gestante com duração de noventa dias.  

D) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 

E) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança. 

 

41) (PGE-PB- Cebraspe) A competência prevista na Constituição Federal para legislar 

sobre propaganda comercial é: 

A) privativa da União. 

B) exclusiva da União. 
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C) concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. 

D) comum da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios.  

E) concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. 

 

 

DIREITO PENAL (2Q) 

 

42) (PGE-RS – FUNDATEC) Francisco, delegado de polícia, apresentou sua carteira 

funcional e invocou sua condição de autoridade policial para ingressar sem passar pela 

fila e sem pagar ingresso, em boate da Zona Sul da Capital, onde fora jantar e dançar 

com sua namorada durante sua noite de folga. Na ocasião, também invocou sua 

condição para não efetuar o pagamento da bebida consumida. Na semana seguinte, 

retornou à boate, agora em serviço, para averiguar a ocorrência de tráfico de 

entorpecentes no local. Agora solicitou, para “aliviar” a fiscalização e não prejudicar a 

imagem do estabelecimento, jantar e bebida de graça para toda sua equipe. 

Considerando o enunciado é correto afirmar que Francisco cometeu: 

A) Crime de abuso de autoridade, duas vezes. 

B) Crime de corrupção passiva, duas vezes.  

C) Crime de corrupção na segunda oportunidade, não praticando ilícito penal na 

primeira ocasião. 

D) Crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de corrupção passiva na segunda 

oportunidade. 

E) Crime de abuso de autoridade na primeira ocasião e de prevaricação na segunda 

oportunidade. 

 

43) (PGE-RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo: 

I. Os crimes materiais contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, incisos I a V, da 

Lei nº 8.137/90, só se perfectibilizam com o lançamento definitivo do tributo. 

II. Constitui crime contra a ordem tributária deixar de recolher, no prazo legal, valor de 

tributo cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos 

cofres públicos. 
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III. O pagamento do tributo devido, com seus acessórios, é causa de extinção da 

punibilidade do crime contra a ordem tributária e, caso efetuado antes do oferecimento 

da denúncia, impede a punição pelo crime de lavagem de dinheiro de que a sonegação 

fiscal era infração penal antecedente. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

DIREITO CIVIL (11Q) 

 

44) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto à responsabilidade civil, é correto afirmar que: 

A) A responsabilidade do incapaz é subsidiária. 

B) A culpa concorrente pressupõe uma desproporção entre o dano e a gravidade da 

culpa. 

C) A indenização por injúria, difamação ou calúnia depende da prova de prejuízo 

material. 

D) O direito de exigir reparação só se transmite aos herdeiros se a ação de indenização 

estivesse ajuizada na data do falecimento da vítima. 

E) A independência entre responsabilidade civil e penal inclui a autoria e a materialidade 

do dano. 

 

45) (PGE-AL Cebraspe) Em determinado estado da Federação, um preso ajuizou ação 

contra o Estado, requerendo indenização por ressarcimento de danos, inclusive 

morais, em razão da insuficiência de condições legais de encarceramento. 

Nessa situação hipotética, a ação poderá ser julgada  

A) improcedente, pois o Estado seria responsável apenas em caso de falta total de 

condições legais de encarceramento.  
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B) procedente quanto aos danos materiais, se for provado o nexo causal das alegações, 

e improcedente quanto aos danos morais.  

C) improcedente quanto ao dano moral individual, pois a sua possibilidade só se 

configuraria no âmbito coletivo.  

D) improcedente, pois, conforme a jurisprudência do STF, não há responsabilidade do 

Estado por insuficiência ou falta de condições carcerárias.  

E) procedente quanto aos danos materiais e morais, se ficar provado o nexo causal das 

alegações. 

 

46) (PGE-PB – Cebraspe) Se uma pessoa der imóvel seu em garantia do cumprimento 

de uma obrigação,  

A) o bem não será passível de penhora por outras dívidas contraídas perante terceiros.  

B) ônus reais anteriormente constituídos e registrados serão ineficazes .  

C) a alienação do imóvel independerá de autorização do credor. 

D) ficarão fora da garantia benfeitorias úteis realizadas posteriormente no imóvel.  

E) poderá o credor renunciar à garantia, mas a validade dependerá de instrumento 

público. 

 

 

47) (PGE-GO – FCC) Com a edição da Lei Federal nº 13.655/2018, que alterou o Decreto-

lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), o controle 

externo dos atos da Administração pública: 

A) passou a, expressamente, dever considerar as consequências práticas das decisões 

proferidas nesse âmbito, assim como demonstrar a necessidade e adequação das 

medidas impostas, embora o princípio da proporcionalidade e a motivação dos atos já 

informassem aquela atuação.   

B) continua abrangendo a possibilidade de imposição de sanção aos agentes públicos, 

inovando, no entanto, no que se refere a dosimetria da pena, que passou a admitir a 

aplicação de sanção não positivada, além de considerar a natureza e gravidade da 

infração.   
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C) passou a levar em consideração as consequências práticas das decisões 

administrativas, não havendo que se falar em anulação ou nulidade de atos 

administrativos que não tenham gerado prejuízo ao erário.  

D) continua a ser exercido nas mesmas circunstâncias, passando a responsabilidade do 

agente público, no entanto, a apenas ter lugar nas hipóteses de conduta dolosa. 

E) passou a abranger a possibilidade de sustação e declaração de nulidade de atos e 

contratos administrativos diretamente pelos Tribunais de Contas, sempre que restar 

evidenciado prejuízo ao erário ou erro grosseiro por parte do agente público. 

 

48) (PGE-GO – FCC) Marcela e Renata contraíram obrigação indivisível cujo 

cumprimento se tornou impossível por culpa exclusiva da primeira. Nesse caso, de 

acordo com o Código Civil, resolve-se a obrigação em perdas e danos, pelas quais: 

A) Renata responderá em caráter subsidiário. 

B) Marcela e Renata responderão proporcionalmente às vantagens econômicas 

auferidas ao contraírem a obrigação.   

C) Marcela e Renata responderão em caráter solidário, ressalvado o direito de regresso 

de Renata em face de Marcela.   

D) Marcela e Renata responderão em partes iguais, ressalvado o direito de regresso de 

Renata em face de Marcela. 

E) apenas Marcela responderá, ficando Renata exonerada. 

 

49) (PGE-RS – FUNDATEC) O dolo, como defeito do negócio jurídico:  

A) Para gerar a nulidade deve ser essencial. 

B) Se for acidental só enseja perdas e danos. 

C)  O dolo do representante legal enseja solidariedade do representado. 

D) Se ambas as partes agirem com dolo, os prejuízos se compensam até os seus 

respectivos limites. 

E) O dolo do terceiro afeta o negócio apenas se o beneficiário tivesse conhecimento do 

mesmo. 
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50) (PGE-GO – FCC) João e Carolina, maiores e capazes, são irmãos e os únicos 

possuidores de um imóvel indivisível, que lhes serve de residência. De acordo com o 

Código Civil, João: 

A) somente poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios em conjunto com Carolina, 

salvo apenas aqueles destinados a resguardar a posse de injusta agressão, que poderá 

exercer sozinho, independentemente dela.  

B) somente poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios em conjunto com Carolina, 

mesmo aqueles destinados a resguardar a posse de injusta agressão.  

C) poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios independentemente de Carolina, 

contanto que não excluam os dela.  

D) poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios independentemente de Carolina, 

mesmo que excluam os dela, ressalvado o direito dela a perdas e danos.  

E) poderá exercer sobre o imóvel atos possessórios independentemente de Carolina, 

mesmo que excluam os dela, sempre que praticados de boa-fé. 

 

51) (PGE-RS-FUNDATEC) A exceção do contrato não cumprido  

A) aplica-se aos contratos bilaterais e aos unilaterais. 

B) é diferente da exceção de inseguridade que se aplica aos unilaterais.  

C) pode ser exercida apenas nas prestações simultâneas. 

D) uma vez alegada conduz à resolução do contrato.  

E) pode ser invocada por contratante que esteja em mora. 

 

52) (PGE-GO – FCC) Fernando, um adolescente de 14 anos de idade, num ato de 

rebeldia, atirou uma pedra contra uma viatura da Polícia Militar do Estado de Goiás, 

vindo a danificar seu vidro. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Fernando  

A) responderá pelos prejuízos que causou solidariamente com os seus responsáveis, 

devendo a indenização ser fixada na exata extensão do dano, sem recurso a critérios de 

equidade, não tendo lugar somente se vier a privá-lo do necessário. 

B) responderá sozinho pelos prejuízos que causou, devendo a indenização ser fixada na 

exata extensão do dano, sem recurso a critérios de equidade, ressalvado o direito de 
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regresso em face dos seus responsáveis, caso estes tenham falhado no cumprimento 

dos deveres de cuidado e vigilância.  

C) não responderá, em nenhuma hipótese, pelos prejuízos que causou, por ser 

absolutamente incapaz.  

D) não responderá, em nenhuma hipótese, pelos prejuízos que causou, por ser 

relativamente incapaz. 

E) responderá pelos prejuízos que causou se as pessoas por ele responsáveis não 

tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, devendo a 

indenização ser fixada por equidade, não tendo lugar se privar do necessário ele próprio 

ou as pessoas que dele dependem. 

 

53) (PGE-AL – Cebraspe) Assinale a opção que relaciona corretamente a pessoa e seu 

domicílio.  

A) O domicílio necessário do servidor público é o lugar em que ele exerça 

permanentemente suas funções.  

B) Quando a pessoa natural não possuir residência habitual, o seu domicílio será o lugar 

do imóvel em que por último ela tenha residido.  

C) O domicílio necessário do incapaz é o do seu ascendente direto.  

D) O domicílio necessário do militar do Exército Brasileiro é a sede do comando ao qual 

ele esteja imediatamente subordinado. 

E) O domicílio necessário do marítimo é o local do primeiro porto em que tocar a 

embarcação, ou, quando se afastar da margem, o último em que houver tocado.  

 

54) (PGE-GO – FUNDATEC) Assinale a alternativa correta. 

A) A evicção parcial só pode gerar o desfazimento do contrato se a parte perdida for 

considerável.  

B) A evicção não se aplica se a aquisição for feita em hasta pública.  

C) Não é possível excluir a responsabilidade por evicção. 

D) Entre as indenizações devidas pela evicção não se encontram as benfeitorias. 

E) O conhecimento de que a coisa era litigiosa não elide a evicção. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO (21Q) 

 

55) (PGE-PB – Cebraspe) Acerca das agências executivas, assinale a opção correta.  

A) Lei específica deve autorizar a criação de agências executivas.  

B) Preenchidos os requisitos legais, órgão da administração direta pode ser 

transformado em agência executiva. 

C) Um dos requisitos para que uma autarquia se qualifique como agência executiva  é a 

celebração de contrato de gestão com o ministério supervisor. 

D) Em razão do dinamismo inerente às agências executivas, elas estão dispensadas de 

realizar licitação para suas atividades finalísticas.  

E) Agências executivas que não recebem dinheiro público para pagamento de despesas 

de pessoal não se limitam ao teto constitucional de remuneração de seus agentes. 

 

56) (PGE-GO – FCC) Estado Alfa editou lei autorizativa para constituição de uma 

sociedade de economia mista de capital aberto, para fins de exploração do serviço de 

distribuição de gás canalizado. A propósito de tal empresa, considere as afirmações:  

I. Por explorar serviço público, a empresa goza de todos os privilégios processuais típicos 

da Fazenda Pública. 

II. Como se trata de serviço sob monopólio federal, a empresa estadual atuará como 

concessionária da União. 

III. Apesar de atuar na atividade serviço público, a empresa será regida pela Lei nº 

13.303/2016. 

IV. Apesar de sua natureza estatal, a empresa se sujeita à atuação normativa e 

fiscalizadora da Comissão de Valores Mobiliários. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

A) I e IV. 

B) II e IV. 

C) II e III. 

D) I e II. 

E) III e IV.   
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57) (PGE-GO – FCC) A propósito do regime constitucional do acesso aos cargos 

públicos, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado seu entendimento dominante por 

meio de diversos precedentes qualificados, dentre os quais:  

A) A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato 

judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou 

progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação.  

B) Aplica-se a teoria do fato consumado para o fim de manter no cargo público candidato 

não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida 

liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, desde que tal posse tenha 

ocorrido há mais de dez anos, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.   

C) Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com 

tatuagem, seja qual for a natureza do conteúdo veiculado, por força da garantia 

constitucional da liberdade de expressão.  

D) É constitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir 

formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior, desde que 

o titular tenha completado a formação antes do prazo correspondente ao estágio 

probatório.   

E) Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S", por serem 

custeados por contribuições parafiscais, estão submetidos à exigência de concurso 

público para contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal.  

 

58) (PGE-GO – FCC) A alienação de bens públicos imóveis de titularidade do Estado de 

Goiás: 

A) tem lugar nos casos em que referidos bens tenham se tornado inservíveis ao 

atendimento da finalidade pública, exigindo-se autorização legislativa prévia apenas 

quando originalmente tiverem sido classificados como bens de uso especial.  

B) pode se dar por ato do Chefe do Executivo estadual quando se tratar de bens 

dominicais, não sendo exigida autorização legislativa prévia para tanto, diante da 

presunção de não afetação dos mesmos a interesse público.  

C) depende de autorização legislativa específica quando se tratar de área institucional 

estadual, uma vez que o domínio é adquirido com o registro do loteamento à margem 
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da matrícula da área maior, não por ato voluntário da Administração pública.   

D) exige demonstração de interesse público específico quando se tratar de bens de uso 

especial, dispensada nos casos de bens dominicais, porque não empregados a serviço 

ou utilidade pública. 

E) depende, além de requisitos materiais e procedimentais legalmente previstos, de 

prévia autorização legislativa, como expressão do poder de controle exercido pelo 

Legislativo sobre os atos do Executivo. 

 

59) (PGE-PB – Cebraspe) Acerca do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil, julgue os itens seguintes. 

I O termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias para a concretização de interesse público e recíproco propostas pela 

administração pública e que não envolvam a transferência de recursos financeiros.  

II Não se aplica a Lei n.º 8.666/1993 às relações estabelecidas entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil. 

III É viável celebrar acordo de cooperação para que a organização da sociedade civil 

exerça fiscalização de polícia, desde que não cobre tarifas para tanto. 

Assinale a opção correta.   

A) Apenas o item I está certo.  

B) Apenas o item II está certo.  

C) Apenas o item III está certo.  

D) Apenas os itens I e II estão certos.  

E) Apenas os itens II e III estão certos. 

 

60) PGE-AL – Cebraspe) Considerando a relação normativa entre os diversos níveis de 

governo, julgue os itens subsequentes. 

I - É constitucional a vinculação entre o subsídio dos deputados estaduais e dos 

deputados federais, em razão da simetria de funções. 

II - Emenda a Constituição estadual pode prever, como limite máximo remuneratório 

dos servidores públicos estaduais, o valor integral do subsídio dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal. 

III - É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de dez anos para 
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anulação de atos administrativos reputados inválidos pela administração pública 

estadual. 

Assinale a opção correta.  

A) Apenas o item I está certo.  

B) Apenas o item II está certo. 

C) Apenas o item III está certo.  

D) Apenas os itens II e III estão certos.  

E) Nenhum item está certo. 

 

61) (PGE-PB -  Cebraspe) Acerca da teoria geral de direito administrativo, julgue os 

itens a seguir. 

I - O direito brasileiro tem forte influência do direito francês, havendo adotado o sistema 

de contencioso administrativo francês. 

II - A administração pública em sentido subjetivo consiste no conjunto de atividades 

administrativas exercidas pelo Estado. 

III - Atos administrativos normativos constituem fonte do direito administrativo. 

Assinale a opção correta.  

A) Apenas o item I está certo.   

B) Apenas o item III está certo.   

C) Apenas os itens I e II estão certos.  

D) Apenas os itens II e III estão certos.   

E) Todos os itens estão certos. 

 

62) (PGE-RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo: 

I. A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado 

que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no Art. 37, caput, da 

Constituição Federal. 

II. Nos termos do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 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. 

III. É constitucional a legislação que delega o poder de polícia a pessoas jurídicas de 
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direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social 

majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação 

própria do Estado e em regime não concorrencial. 

IV. A publicidade dos programas, obras e serviços dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada a publicização de nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas II e IV.  

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

63) (PGE-PB – Cebraspe) Acerca da intervenção do Estado na propriedade, assinale a 

opção correta.  

A) A servidão administrativa pode ser formalmente estabelecida por edição de decreto 

do chefe do Poder Executivo.  

B) A requisição de bens imóveis de particulares depende de autorização do Poder 

Judiciário.  

C) Instituição de limitação administrativa, ainda que frustre pretensão de particular, não 

enseja o pagamento de indenização. 

D) Por serem bens públicos inalienáveis, imóveis de patrimônio de município não pode 

ser desapropriado pela União. 

E) Retrocessão consiste na utilização do bem desapropriado em finalidade pública 

diversa daquela que justificou o ato desapropriatório. 

 

64) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), analise 

as assertivas abaixo: 

I. Os prazos são expressos tanto em dias corridos como em dias úteis.  

II. Contempla aplicação subsidiária e/ou supletiva nas licitações regidas pelas Leis nº 

8.666/1993, nº 10.520/2002 e nº 12.462/2011. 
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III. Aplica-se subsidiariamente às Leis nº 8.987/1995, nº 11.079/2004 e nº 12.232/2010. 

IV. Exige regulamentos federativamente autônomos da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

65) (PGE-PB – Cebraspe) No âmbito de determinada Secretaria de Estado de 

Urbanismo, o secretário deseja delegar ao secretário de estado de Infraestrutura a 

competência para a edição de ato normativo sobre matéria comum a ambas as 

secretarias. O secretário, então, realizou consulta ao órgão de assessoramento 

jurídico, a fim de verificar a juridicidade de sua pretensão. Lei estadual determina que 

se aplique a Lei n.º 9.784/1999 no âmbito de tal estado. Não há outras normas, no 

âmbito estadual, dispondo sobre delegação de competência. 

Nessa situação hipotética, o advogado público designado para responder à consulta 

deve orientar pela: 

A) inviabilidade da pretensão, pois não é possível delegar competência para outro órgão 

que não seja subordinado à autoridade delegante. 

B) viabilidade da pretensão, pois se trata de órgãos do mesmo Poder Executivo estadual. 

C) inviabilidade da pretensão, pois a delegação de competência depende da existência 

de norma expressa nesse sentido. 

D) viabilidade da pretensão, tendo em vista que se trata de matéria comum. 

E) inviabilidade da pretensão, pois não é viável a delegação para a edição de atos de 

caráter normativo. 

 

66) (PGE-PB – Cebraspe) Conforme Carvalho Filho, pode-se conceituar o órgão público 

como o compartimento, na estrutura estatal, a que são cometidas funções 

determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a 

própria vontade do Estado. 
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O conceito moderno de órgão público é dado pela 

A) teoria do mandato. 

B) teoria da representação. 

C) teoria do consentimento. 

D) teoria do órgão. 

E) teoria do agente público. 

 

67) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto aos atos administrativos, assinale a alternativa 

correta. 

A) O ato discricionário se caracteriza pela ausência de elementos vinculados para a sua 

formação. 

B) A validade do ato administrativo é requisito necessário para a sua eficácia.  

C) A revogação de atos administrativos possui três pressupostos: inoportunidade, 

invalidade e inconveniência. 

D) A motivação dos atos administrativos sancionatórios pode ser antecedente, 

simultânea ou posterior à intimação e/ou divulgação do ato, sempre em cumprimento 

ao princípio da publicidade. 

E) Os atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 

convalidados, mas a decisão haverá de evidenciar que não acarretam lesão ao interesse 

público nem prejuízo a terceiros. 

 

68) (PGE-PB – Cebraspe) Considerando os entendimentos do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre matérias de direito administrativo, 

assinale a opção correta. 

A) Atos flagrantemente inconstitucionais devem ser revistos pela administração pública, 

mas desde que não tenha decorrido o prazo decadencial. 

B) Constitui abuso a retirada compulsória de trailers e quiosques instalados em calçadas 

se a única pendência é a ausência de autorização prévia estatal. 

C) O prazo prescricional para a propositura de ação judicial pelo candidato preterido em 

concurso público inicia-se com a homologação final do concurso.  

D) As fundações públicas, ainda que de direito privado, fazem jus à isenção das custas 

processuais. 
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E) As fundações públicas, regidas pelo direito privado, podem adotar regime celetista de 

trabalho para seus funcionários. 

 

69) (PGE-AL – Cebraspe) A contratação de pessoal por serviço social autônomo   

A) independe de concurso público, pois esse tipo de serviço possui natureza jurídica de 

direito privado e não integra a administração pública. 

B) depende de concurso público, apesar de esse tipo de serviço possuir natureza jurídica 

de direito privado e não integrar a administração pública.  

C) independe de concurso público, apesar de esse tipo de serviço possuir natureza 

jurídica de direito privado e integrar a administração pública. 

D) depende de concurso público, pois esse tipo de serviço, embora possua natureza 

jurídica de direito privado, integra a administração pública.  

E) depende de concurso público, pois esse tipo de serviço possui natureza jurídica de 

direito público e integra a administração pública. 

 

70) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto às Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004), 

analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. A concessão administrativa é apenas uma forma avançada de financiamento de obras 

públicas. 

II. Dentre os riscos passíveis de repartição entre as partes nas parcerias público-privadas 

estão o caso fortuito, o fato do príncipe e a álea extraordinária. 

III. As concessões administrativas e patrocinadas podem envolver, simultaneamente, a 

delegação do exercício do poder de polícia, desde que de titularidade do poder 

concedente. 

IV. A aplicação das cláusulas de atualização de valores, baseadas em índices e fórmulas 

matemáticas, depende da aprovação do poder concedente. 

A) Apenas II está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas III e IV estão corretas 

E) Todas estão incorretas. 
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71) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto à organização administrativa brasileira, assinale a 

alternativa correta. 

A) As autarquias possuem personalidade jurídica de direito público e são criadas 

mediante decreto do Chefe do Poder Executivo da respectiva unidade federativa.  

B) Compete à justiça comum julgar as causas em que é parte sociedade de economia 

mista e os crimes praticados em seu detrimento. 

C) As sociedades de economia mista e as empresas públicas devem promover licitações 

como requisito à validade de seus contratos administrativos. 

D) Uma vez que exercem atividade administrativa descentralizada, os concessionários 

de serviço público e os delegados de ofício público compõem a Administração Indireta.  

E) A qualificação de agência executiva pode ser outorgada a autarquias e empresas 

públicas, desde que apresentem plano de planejamento estratégico e firmem contrato 

de gestão com a Administração Direta. 

  

72) (PGE-AL – Cebraspe) Edital de concurso público em determinado estado da 

Federação previu a realização de teste psicotécnico, mas não previu a possibilidade de 

realização de segunda chamada nos testes físicos. Nessa situação hipotética,  

A) o teste psicotécnico poderá ser aplicado mesmo sem estar previsto em lei. 

B) candidata gestante à época da realização dos testes físicos terá direito à remarcação 

desses testes, mesmo sem essa previsão em edital.   

C) candidato com impedimento pessoal fisiológico à época da realização dos testes 

físicos terá direito à remarcação desses testes, mesmo sem essa previsão em edital.  

D) candidato com impedimento por motivo pessoal de força maior à época da realização 

dos testes físicos terá direito à remarcação desses testes, mesmo sem essa previsão em 

edital.  

E) candidato com impedimento por motivo pessoal de caso fortuito à época da 

realização dos testes físicos terá direito à remarcação desses testes, mesmo sem essa 

previsão em edital. 
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73) (PGE-AL – Cebraspe) Suponha que a junta médica oficial tenha declarado 

insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez de um servidor público do 

estado de Alagoas com 60 anos de idade. Nesse caso, deverá ocorrer  

A) o aproveitamento do servidor. 

B) a reversão do servidor. 

C) a reintegração do servidor. 

D) a recondução do servidor.  

E) a readaptação do servidor. 

 

74) (PGE-AL – Cebraspe) Considerando que, após o encerramento de concurso público 

realizado por determinado município, a câmara de vereadores tenha nomeado Carlos 

para o cargo público respectivo, assinale a opção correta, acerca do controle externo 

não judicial da administração pública.  

A) O ato do tribunal de contas que negue registro de admissão de pessoal pode ser 

revisto pelo Poder Legislativo respectivo.  

B) Na situação em apreço, configura-se ato complexo de admissão de pessoal, que 

somente se perfectibiliza após a apreciação pelo tribunal de contas competente.  

C) A análise, pelo tribunal de contas estadual, do ato de admissão de Carlos violaria o 

princípio federativo, ainda que inexista tribunal de contas municipal nesse caso.  

D) O Ministério Público junto ao tribunal de contas possui autonomia administrativa e 

financeira, por simetria ao Ministério Público comum. 

E) A apreciação externa, por um tribunal de contas, do ato de admissão de Carlos pode 

ser formalmente dispensável, conforme a população existente no município. 

 

75) (PGE-RS – FUNDATEC) Quanto ao controle judicial dos atos administrativos, 

assinale a alternativa correta.  

A) Os atos administrativos discricionários devem ser motivados e ficam vinculados aos 

motivos de fato e de direito expostos, que integram o juízo de validade do ato. 

B) Os atos administrativos discricionários são insuscetíveis de controle por parte do 

Poder Judiciário. 
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C) Como a discricionariedade envolve a edição da melhor decisão possível para o caso 

concreto, o Poder Judiciário pode se substituir à Administração e proferir decisão de 

controle positivo, que melhore o ato administrativo. 

D) Controvérsia sobre matéria de direito em atos discricionários impede a concessão de 

mandado de segurança pela ausência de direito líquido e certo comprovável 

independentemente de prova pré-constituída. 

E) Na medida em que a sanção administrativa é um ato vinculado e que este aplica 

preceito legal expresso, ela dispensa fundamentação. 

 

DIREITO EMPRESARIAL (4Q) 

 

76) (PGE-GO – FCC) Cláudio pescava num rio quando, ao observar as belas paisagens 

do lugar, teve a ideia de constituir uma empresa, sob a forma de sociedade limitada, 

para explorar o turismo na região. De acordo com o Código Civil, essa sociedade  

A) não poderá ser constituída apenas por Cláudio, nem este poderá constituí-la com seu 

cônjuge, independentemente do regime de bens do seu casamento.  

B) poderá ser constituída apenas por Cláudio, dado que a pluralidade de sócios não 

constitui exigência para a constituição de sociedade limitada. 

C) não poderá ser constituída apenas por Cláudio, mas este poderá constituí-la com seu 

cônjuge, salvo se casados no regime da comunhão parcial de bens. 

D) não poderá ser constituída apenas por Cláudio, mas este poderá constituí-la com seu 

cônjuge, independentemente do regime de bens do seu casamento. 

E) não poderá ser constituída apenas por Cláudio, mas este poderá constituí -la com seu 

cônjuge, salvo se casados no regime da comunhão universal de bens ou no da separação 

obrigatória. 

 

77) (PGE-RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.  

I. O Estado pode ser acionista minoritário de uma sociedade anônima, mas em nenhuma 

hipótese poderá ser titular de direitos de voto especiais, uma vez que a Lei Federal nº 

6.404/1976 consagra o princípio da absoluta paridade de direitos entre todos os 

acionistas. 
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II. A participação do Estado em uma sociedade a transforma necessariamente em uma 

sociedade de economia mista. 

III. O Estado pode ser titular de ação preferencial de classe especial em qualquer 

sociedade anônima que lhe confira o poder de veto a determinadas deliberações 

assembleares devidamente especificadas no estatuto social. 

IV. O Estado pode ser titular de ação preferencial de classe especial em socied ade 

anônima que tenha sido objeto de desestatização que lhe confira o poder de veto a 

determinadas deliberações assembleares devidamente especificadas no estatuto social.  

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas IV está correta. 

D) Apenas III e IV estão corretas.  

E) Todas estão incorretas. 

 

78) (PGE-RS – FUNDATEC) Os temas do capital social e do objeto social são 

reconhecidos como parte essencial da Teoria Geral do Direito Societário. Com base 

nesta assertiva, assinale a alternativa correta. 

A) Não se exige, de regra, um capital social mínimo para a constituição de uma sociedade 

anônima ou limitada.  

B) Na medida em que o direito brasileiro adota a desconsideração da personalidade 

jurídica o tema da tutela da integridade do capital social mostra-se irrelevante, razão 

pela qual dele não se ocupa a legislação federal vigente. 

C) Tanto a sociedade anônima quanto a limitada podem adotar um objeto social 

impreciso e indeterminado, na medida em que a liberdade de iniciativa assegura o 

exercício de qualquer atividade lícita pela organização de uma empresa.  

D) A legislação federal que regula as sociedades anônimas não admite a redução do 

capital social em nenhuma hipótese porque tal redução viria em prejuízo dos terceiros 

que contratam com a sociedade. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 
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79) (PGE-RS – FUNDATEC) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.  

I. Todo o poder de controle na sociedade anônima se concentra na figura de seus 

administradores, especialmente nas companhias fechadas. 

II. O direito brasileiro define e regula o poder de controle na sociedade anônima, 

inclusive para efeito de impor limites ao seu exercício, mediante um regime de 

responsabilidade específico. 

III. O tema do poder de controle na sociedade anônima escapa do âmbito de 

abrangência do direito societário, sendo objeto de tratamento exclusivo pelo direito 

econômico.  

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta.  

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Todas estão incorretas. 

 

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO (3Q) 

 

80) (PGE-PB – Cebraspe) A respeito do mandado de segurança na justiça do trabalho e 

das ações rescisórias, assinale a opção correta.  

A) É cabível mandado de segurança quando as partes formularem pedido de 

homologação de acordo judicial e o juiz não o homologar. 

B) Não fere o direito líquido e certo da parte o prosseguimento da execução trabalhista 

no que diz respeito aos valores e tópicos não impugnados no agravo de petição. 

C) Não caberá mandado de segurança quando a tutela provisória for indeferida antes da 

sentença, uma vez que existe recurso próprio para impugnar tal decisão. 

D) No caso de uma ação rescisória contra decisão proferida em processo do trabalho em 

que o sindicato tenha atuado como substituto processual, todos os empregados 

substituídos deverão figurar como o polo passivo da ação rescisória. 

E) A sentença normativa transitada em julgado em tempo posterior à sentença 

rescindenda é considerada como prova nova para efeitos de viabilizar a desconstituição 

do julgado. 
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81) (PGE-PB – Cebraspe) A respeito das provas no processo do trabalho, assinale a 

opção correta.  

A) Para comprovar a hipossuficiência na justiça do trabalho, basta à parte que faz o 

requerimento, seja pessoa física ou jurídica, apresentar a respectiva declaração para que 

o pedido seja deferido.  

B) O reclamante que ingressar com ação judicial alegando irregularidade nos depósitos 

do FGTS deverá juntar aos autos o extrato analítico da conta para comprovar a 

irregularidade. 

C) A constatação da insalubridade por intermédio de laudo pericial é suficiente para que 

o empregado tenha direito ao recebimento do respectivo adicional.  

D) A comprovação, pelo empregado, de que ele utiliza em sua residência equipamentos 

telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa configura o regime de 

sobreaviso.  

E) Em um processo trabalhista, mesmo que comprove nos autos o pedido de dispensa 

do cumprimento do aviso prévio pelo empregado, a empresa deverá pagar o respectivo 

valor, salvo se provar que o empregado obteve novo emprego. 

 

82) (PGE-AL – Cebraspe) A respeito da representação processual no processo do 

trabalho, assinale a opção correta.   

A) Procuradores de estado estão dispensados de juntar aos autos procuração, mas 

devem comprovar o ato de nomeação.   

B) Aos procuradores de estado cabe não somente indicar o número de inscrição na 

Ordem dos Advogados do Brasil, mas também declarar-se exercente do cargo de 

procurador. 

C) No caso de procurador que esteja atuando em processo trabalhista de fundações 

públicas, é necessário haver juntada de procuração específica.   

D) Havendo pluralidade de advogados atuando em nome de uma parte, o pedido 

expresso de que as publicações sejam realizadas em nome de um advogado específico 

deve ser observado, e, caso a publicação seja realizada em nome de outro advogado, 

ela será considerada nula, independentemente de ter ocorrido ou não prejuízo 

processual para a parte.  

E) O jus postulandi concede à parte no processo do trabalho litigar em qualquer 
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instância da justiça do trabalho, exceto em casos de recurso extraordinário para o 

Supremo Tribunal Federal. 

 

DIREITO DO TRABALHO (3Q) 

 

83) (PGE-AL – Cebraspe) Acerca de remuneração e salário, assinale a opção correta. 

A) Veículo fornecido pela empresa para uso do empregado, quando considerado 

indispensável para a realização do trabalho, não possui natureza salarial, ainda que seja 

utilizado também em atividades particulares do empregado. 

B) Habitação fornecida pela empresa ao empregado é considerada salário in natura em 

qualquer hipótese, uma vez que é considerada um benefício.  

C) Cigarro fornecido por empresas fabricantes de cigarro aos empregados fumantes é 

considerado salário in natura. 

D) Gorjetas cobradas na nota de serviço integram a remuneração do empregado, sendo 

consideradas como base de cálculo de horas extras e repouso semanal remunerado.  

E) Gorjetas não cobradas na nota de serviço, mas fornecidas de forma espontânea pelos 

clientes, não integram a remuneração do empregado. 

 

84) (PGE-GO – FCC) Em relação aos princípios que norteiam o Direito do Trabalho, 

considerando-se a doutrina, a legislação e as Súmulas de Jurisprudência do Tribunal 

Superior do Trabalho: 

A) de acordo com o princípio da intangibilidade contratual objetiva, o conteúdo do 

contrato de emprego pode ser modificado, caso ocorra efetiva mudança no plano do 

sujeito empresarial. 

B) o princípio da irrenunciabilidade informa que o Direito do Trabalho impede a 

supressão de direitos trabalhistas em face do exercício, pelo devedor trabalhista, de 

prerrogativa legal.  

C) não há nenhum dispositivo expresso que atribui aos princípios uma função integrativa 

ou que indique a primazia do interesse público na Consolidação das Leis do Trabalho, 

porque a mesma regula o contrato individual nas relações de trabalho. 

D) em razão do princípio da primazia da realidade sobre a forma, o Juiz do Trabalho 
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privilegia a situação de fato, devidamente comprovada, em detrimento dos documentos 

ou do rótulo conferido à relação de direito material. 

E) o princípio da continuidade do contrato de trabalho constitui presunção favorável ao 

empregador, razão pela qual tanto o ônus da prova quanto seu término é do 

empregado, nas hipóteses em que são negados a prestação dos serviços e o 

despedimento.   

 

85) (PGE-RS – FUNDATEC) Considerando as normas de Direito do Trabalho vigentes, 

analise as seguintes assertivas: 

I. As férias serão concedidas por ato do empregador e, conforme sua conveniência, 

poderão ser usufruídas em até três períodos, nenhum deles inferior a dez dias corridos. 

II. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo previsto em 

lei, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento 

de indenização equivalente ao dobro do valor da remuneração correspondente ao 

tempo de intervalo. 

III. Desde que por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, é 

facultado estabelecer uma jornada de trabalho de doze horas consecutivas por trinta e 

seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para 

repouso e alimentação. 

IV. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, 

tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. 

Quais estão corretas? 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas IV. 

E) Apenas I, II e III. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO (15Q) 

 

86) (PGE-PB – Cebraspe) Um dos sustentáculos da Federação brasileira consiste na 

distribuição das receitas tributárias entre os entes federados. Acerca dessa matéria, 

assinale a opção correta. 

A) Pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na 

fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelos próprios municípios, por suas 

autarquias, pelas fundações que instituírem e mantiverem e pelas empresas públicas 

municipais. 

B) Pertence aos municípios uma parcela ou a totalidade do produto da arrecadação do 

imposto sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis neles situados, 

dependendo de opção da União o direito à totalidade. 

C) Pertence aos municípios uma parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

D) Pertence aos municípios uma parcela do produto da arrecadação do ICMS, sendo essa 

parcela definida em conformidade com a sede das empresas contribuintes. 

E) Pertence aos estados uma parcela produto da arrecadação dos impostos e 

contribuições que a União instituir no exercício da competência residual. 

 

87) (PGE-PB – Cebraspe) De acordo com a CF, as alíquotas máximas do imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) são fixadas 

A) por lei complementar. 

B) por lei estadual. 

C) pelo Senado Federal. 

D) pelo Congresso Nacional. 

E) pela assembleia legislativa de cada estado. 

88) (PGE-PB – Cebraspe) No âmbito de uma execução fiscal por dívida tributária, 

restando constatada a existência de erro material e não havendo modificação do 

sujeito passivo, entende o STJ que a certidão de dívida ativa pode ser substituída até  

A) o prazo para a apresentação dos embargos, facultado ao executado emendar a sua 

defesa no prazo da contestação.  
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B) o prazo para a apresentação dos embargos, assegurada ao executado a devolução do 

prazo para contestar a ação.  

C) a data da citação, não sendo alterado o prazo para a apresentação dos embargos. 

D) a prolação da sentença de embargos, assegurada ao executado a devolução do prazo 

para embargos. 

E) a prolação da sentença de embargos, assegurada ao exequente a devolução do prazo 

para contestar. 

 

89) (PGE-PB – Cebraspe) Embora a Constituição Federal confira imunidade tributária 

aos partidos políticos, admitem-se a instituição e a cobrança 

A) do IOF sobre aplicações financeiras dos partidos. 

B) do imposto sobre a renda dos partidos. 

C) do IPVA incidente sobre os veículos dos partidos. 

D) do ICMS sobre eventuais vendas de mercadorias pelos partidos. 

E) do IPTU sobre a propriedade dos imóveis dos partidos. 

 

90) (PGE-PB – Cebraspe) A respeito dos convênios celebrados no âmbito do CONFAZ 

para a concessão de benefícios fiscais relativos ao imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços (ICMS), assinale a opção correta, com base na legislação 

aplicável.   

A) A consulta ao CONFAZ é uma mera faculdade do ente federativo competente para a 

instituição do tributo.  

B) O procedimento de celebração de convênio no âmbito do CONFAZ é aplicável à 

concessão de créditos presumidos. 

C) A concessão de benefícios fiscais no âmbito do CONFAZ deve ser aprovada, em regra, 

por maioria absoluta. 

D) Os benefícios fiscais aprovados pelo CONFAZ devem ser uniformes em todas as 

unidades da Federação. 

E) O governo federal não tem assento nas reuniões do CONFAZ destinadas à celebração 

de convênios. 
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91) (PGE-AL – Cebraspe) Considerando-se as espécies tributárias e a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que taxas podem ser cobradas em 

decorrência de: 

A) serviços específicos e divisíveis prestados ou colocados à disposição do contribuinte, 

como as atividades de limpeza de logradouros públicos, por exemplo.  

B) serviços específicos e divisíveis prestados ou colocados à disposição dos 

contribuintes, como as atividades de coleta de lixo domiciliar, por exemplo. 

C) serviços específicos e divisíveis prestados ou colocados à disposição dos 

contribuintes, como a iluminação pública, por exemplo. 

D) serviços específicos, desde que efetivamente utilizados pelos contribuintes, como 

ocorre com a taxa judiciária, por exemplo.  

E) serviços específicos prestados ou colocados à disposição dos contribuintes, como 

prevenção e combate a incêndios, por exemplo. 

 

92) (PGE-AL – Cebraspe) Segundo o Código Tributário Nacional, ainda que os créditos 

não sejam correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados 

com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, haverá 

responsabilidade pessoal: 

A) dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre 

os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício. 

B) dos administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes. 

C) do síndico pelos tributos devidos pela massa falida.  

D) do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.   

E) dos sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

 

 

93) (PGE-GO – FCC) O ICMS é reconhecido como o tributo com maior arrecadação do 

Brasil. Isso se dá em razão de sua abrangência e por ser cobrado sobre o consumo, 

atingindo virtualmente a todos. Mesmo durante a pandemia, no primeiro 

quadrimestre de 2021, a arrecadação do ICMS no Brasil aumentou 16,06% em relação 

ao quadrimestre do período anterior, sendo que Goiás teve o maior avanço da 

arrecadação. 
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Nos termos da Constituição Federal, das Leis Complementares e da jurisprudência 

sobre a matéria, o ICMS incide 

A) na prestação de serviços de composição gráfica, personalizada e sob encomenda a 

consumidor final, ainda que envolva o fornecimento de mercadorias.  

B) no fornecimento de materiais produzidos pelo prestador de serviços de reforma de 

edificações, desde que produzidos fora do local da prestação de serviços.  

C)  sobre transportes de passageiros de ônibus urbanos.  

D) sobre operações envolvendo ouro, ainda que ativo financeiro.  

 

94) (PGE-RS – FUNDATEC) Embora o Código Tributário Nacional, no capítulo em que 

dispõe sobre a constituição do crédito tributário, só discipline o lançamento, “assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível”, discute-se, há muito, sobre outros modos de 

constituição ou formalização do crédito tributário. A respeito, é correto afirmar que:  

A) A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o 

crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. 

B) O lançamento é o único modo válido de constituição do crédito tributário, 

considerando-se realizado assim que lavrado pelo agente fiscal, independentemente de 

notificação ao contribuinte. 

C) O lançamento é o único modo válido de constituição do crédito tributário, 

considerando-se realizado com a notificação ao contribuinte, sem o que ele não se 

aperfeiçoa e não produz efeitos, não surgindo a obrigação tributária. 

D) Sempre que há entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal 

ocorre o lançamento na modalidade lançamento por declaração, conforme regulado na 

lei complementar de normas gerais de direito tributário.  

E) O lançamento por homologação só ocorre com homologação expressa por ato da 

autoridade fiscal devidamente formalizado, em atenção ao princípio. 
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95) (PGE-GO – FCC) O Fisco ingressa com ação de execução fiscal em face de André, 

microempresário individual. André, por outro lado, pretende se defender da cobrança 

alegando que não realizou determinado fato gerador, fato que pretende demonstrar 

em perícia contábil. De acordo com a Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) 

e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, André poderá discutir o lançamento 

em: 

A) exceção de pré-executividade, que impedirá atos constritivos na execução. 

B) embargos a execução fiscal, que deverão ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias da 

intimação da penhora realizada pelo SISBAJUD. 

C) exceção de pré-executividade, desde que apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos da carta/mandado de citação positivo.  

D) ação anulatória de débito tributário, devendo garantir o valor em discussão. 

E) embargos a execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova 

da fiança bancária ou do seguro garantia. 

 

96) (PGE-GO – FCC) A respeito do princípio da anterioridade (anual e nonagesimal), 

nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  

A) a medida provisória que altere o Imposto de Renda editada em determinado ano, 

produzirá efeitos no exercício seguinte, ainda que seja convertida em lei no dia 1º de 

janeiro desse exercício, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.  

B) majoração da alíquota de IPTU não se submete a anterioridade nonagesimal, mas 

somente a anual.  

C) a fixação da base de cálculo do IPVA não se submete a anterioridade nonagesimal, no 

que pode ser alterada em dezembro de determinado ano, sendo permitida a cobrança 

já em janeiro do ano seguinte. 

D) o ICMS sobre petróleo, lubrificantes e combustíveis não se submete a anterioridade 

nonagesimal, mas somente a anual.  

E) as contribuições previdenciárias devem observância a anterioridade anual e a 

nonagesimal. 
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97) (PGE-PB – Cebraspe) Em relação aos princípios gerais do sistema tributário, às 

limitações do poder de tributar e à repartição das receitas tributárias, assinale a opção 

correta, de acordo com a CF e a jurisprudência do STF.  

A) A denominada imunidade tributária cultural constante da CF não se estende ao livro 

eletrônico (e-book) nem aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. 

B) O princípio da anterioridade anual tributária não se aplica ao empréstimo 

compulsório para investimento público de caráter urgente. 

C) Sociedade de economia mista cujas ações sejam negociadas na Bolsa de Valores e que 

esteja voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas não tem 

direito à imunidade tributária recíproca. 

D) Os estados têm competência tributária residual para a criação de impostos não 

previstos no texto constitucional, mediante lei complementar. 

E) Pertencem aos municípios trinta por cento do produto da arrecadação do imposto do 

estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

 

98) (PGE-PB – Cebraspe) Considerando o entendimento sumulado do STF sobre o 

Sistema Tributário Nacional, assinale a opção correta. 

A) O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante contribuição. 

B) Imóvel pertencente a instituição de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que 

alugado a terceiros, são imunes ao IPTU, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado 

nas atividades essenciais para as quais a entidade foi constituída. 

C) Na entrada de mercadoria importada do exterior, é inconstitucional a cobrança do 

ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.  

D) A norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária se sujeita 

ao princípio da anterioridade. 

E) É constitucional a incidência do ISSQN sobre operações de locação de bens móveis. 
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99) (PGE-RS – FUNDATEC) Constituído o crédito tributário mediante lançamento de 

ofício pela autoridade fiscal, abre-se a oportunidade de o sujeito passivo oferecer 

defesa, ainda na esfera administrativa, inaugurando a fase litigiosa do processo 

administrativo fiscal. Na esfera administrativa, há, ainda, a oportunidade de recurso 

para um tribunal administrativo fiscal. É correto afirmar que: 

A) O processo administrativo fiscal é regido por lei federal, porquanto compete à União 

legislar privativamente sobre a matéria. 

B) É constitucional a exigência de depósito em dinheiro ou arrolamento prévio de bens 

como condição de admissibilidade do recurso no processo administrativo fiscal. 

C) A propositura, pelo contribuinte, da ação judicial tributária com o mesmo objeto da 

discussão administrativa, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera 

administrativa e desistência do recurso acaso interposto. 

D) As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo, têm efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário por 360 dias, 

após os quais os créditos retomam a sua exigibilidade, podendo ser inscritos em dívida 

ativa, protestados e cobrados judicialmente, mesmo na pendência de uma decisão final 

no contencioso administrativo tributário que, sobrevindo em favor do contribuinte, 

implicará nulidade dos atos praticados. 

E) O processo administrativo fiscal não comporta instrução probatória, somente se 

prestando para as teses defensivas comprováveis de plano, mediante prova documental 

previamente constituída, que deve instruir a defesa do contribuinte. 

 

100) (PGE-AL – Cebraspe) À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

do disposto no CTN, assinale a opção correta, relativo à ordem preferência entre os 

entes públicos relativamente aos créditos concursais em caso de falência.   

A) Não existe ordem de preferência entre entes públicos. 

B) A ordem de preferência entre entes públicos disposta no CTN não é aceita pela 

jurisprudência do STF. 

C) Embora o CTN não disponha sobre ordem de preferência entre entes públicos, a 

jurisprudência do STF entende que ela existe. 

D) Tanto o CTN quanto a jurisprudência do STF admitem a existência de ordem de 

preferência entre entes públicos. 
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E) A jurisprudência do STF reconhece apenas a prioridade da União quanto ao direito de 

receber seus créditos, diversamente do disposto no CTN. 

 


