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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única 
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite 
providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de 
Identificação e o Cartão Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 40, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto 
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Gabarito por erro de 
preenchimento por parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, 
dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou 
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do 
Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito 
ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do 
candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões 
para conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de 
Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 26 de novembro de 2018, 
no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 27 e 28 de novembro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
O texto a seguir faz parte do encarte do albúm 
Fullgás, da cantora Marina Lima, e servirá como 
base para responder as questões de 01 a 06:     
 

Somos brasileiros e estrangeiros. Somos 
estrangeiros porque a nossa verdadeira casa e a 
casa da nossa música não têm paredes nem teto 
nem cerca nem fronteiras. Não vegetamos, mas 
precisamos de raízes. 

Mas nascemos aqui, aqui trabalhamos e 
escolhemos ser brasileiros. Por quê? Porque este 
país é a nossa cara. A força dele, como a nossa, 
não pode vir de nenhuma fonte pura. Fontes puras 
não existem. O Brasil vem da fusão de todas as 
águas, de todas as correntes culturais, da 
miscigenação. Por isso ele realmente mete medo 
em todos os que sofrem de agora fobia.  

Com a música é a expressão viva da cultura 
no Brasil, é justamente a ela que os caretas tentam 
impor a sua “ordem”. E a ordem dos caretas é e 
sempre foi a da fidelidade às tais “raízes” ou 
“purezas” ou sabemos lá o quê... 

Já para nós, bom é ser contemporâneo ao 
mundo. Tomamos partido pelo presente e nele pelo 
mais full gas e mais fugaz. Se nossa música é 
política? Nossa música é a nossa política. 
Queremos descobrir novas possibilidades: não de 
fazer “arte”, mas de viver. 

Chega de ideais repressivos, [...] fingindo 
estar acima do tempo e dizendo [...] que devemos 
ou que não devemos ter ciúmes, ou que temos que 
gostar da bossa nova ou fazer samba ou ser new 
wave... 

Melhor para nós são a descoberta e 
liberação dos desejos e gostos autênticos de cada 
um. 

Nossa música é simples, deliberadamente 
simples e direta. Por isso mesmo ela é mais difícil 
para aqueles que se viciaram às velhas fórmulas. 
Sabemos que somos superficiais demais e 
profundos demais para essa gente. 

Não há CAMINHO REAL para fazer algo 
que enriqueça o mundo. Por mais que certos 
setores da “vanguarda” sugiram uma evolução 
linear da Música, a verdade é que às vezes é do 
mais “vulgar” que vem o toque mais sutil. E é claro 
que o novo vem sempre de onde menos se espera. 

Assim somos nós. Assim é o que fazemos. 
Simples como fogo. Fullgás. 
 

Marina Lima e Antonio Cícero. Encarte do Fullgás, 
Polygram, 1984. 

 
01) Sobre o texto: 
 
1. Pode-se afirmar que os manifestantes 

nomeiam seus opositores de pessoas que 
estão ultrapassadas. 

2. Os manifestantes deixam claro que as 
músicas compostas por eles sempre falam de 
política. 

3. Fica implícito no texto que os manifestantes 
são antagonistas a bossa nova, samba e o 
new wave. 

4. O manifesto recorre a várias estratégias para 
alcançar seus objetivos, entre elas está a 
inclusão do leitor no discurso. 

 
a) Estão corretas somente as sentenças 2, 3 e 4. 
b) Estão corretas somente as sentenças 1 e 4. 
c) Estão corretas somente as sentenças 1 e 3. 
d) Estão corretas somente as sentenças 2 e 4. 
e) Estão corretas somente as sentenças 1, 3 e 4. 
 
02) Qual fragmento retirado do texto é 
fundamental para a defesa que o manifesto 
busca fazer: 
 
a) “Mas nascemos aqui, aqui trabalhamos e 

escolhemos ser brasileiros.” 
b) “Com a música é a expressão viva da cultura no 

Brasil, é justamente a ela que os caretas tentam 
impor a sua “ordem”.” 

c) “Melhor para nós são a descoberta e liberação 
dos desejos e gostos autênticos de cada um. 
Nossa música é simples, deliberadamente 
simples e direta.” 

d) “Assim somos nós. Assim é o que fazemos. 
Simples como fogo. Fullgás.” 

e) “Por mais que certos setores da “vanguarda” 
sugiram uma evolução linear da Música, a 
verdade é que às vezes é do mais “vulgar” que 
vem o toque mais sutil.” 

 
03) O primeiro parágrafo anuncia quem são os 
manifestantes por meio de uma figura de 
linguagem denominada: 
 
a) onomatopeia 
b) personificação 
c) hipérbole 
d) paradoxo 
e) metonímia 
 
04) O sétimo parágrafo indica mais uma 
característica dos ideais dos manifestantes. 
Marque a opção correta: 
 
a) invídia 
b) modéstia 
c) taciturnidade  
d) pudor 
e) bizarrice  
 
05) “...não de fazer “arte”, mas de viver.”  A 
conjunção em destaque exprime ideia de: 
 
 
 
 



3 

 

a) alternância 
b) adição 
c) adversidade 
d) conclusão 
e) explicação 
 
06) “Tomamos partido pelo presente e nele pelo 
mais full gas e mais fugaz.” A palavra em 
destaque tem como sinônimo: 
 
a) avidez 
b) verossímil 
c) inverossímil 
d) quimérico 
e) efêmero 
 
07) Observe os verbos em destaque nas 
orações a seguir: 
 
1. Tomara que a prefeita diga sim ao projeto. 
2. Se ela dissesse sim, eu ficaria feliz. 
3. Quando ela disser sim ao projeto, os 

cidadãos ficarão agradecidos. 
 
Os verbos estão empregados no tempo 
adequado ao contexto em que estão inseridos: 
 
a) Em todas as orações. 
b) Somente nas orações 1 e 3. 
c) Somente nas orações 2 e 3. 
d) Somente nas orações 1 e 2. 
e) Somente na oração 2. 
 
08) Complete as orações com A, À ou HÁ: 
 

I. ............ mais de duas horas que estou 
esperando. 

II. Maria usava o cachecol guardado ................ 
muitos anos. 

III. Daqui ......... pouco iremos ao parque. 
IV. Minha mãe remexeu os armários ......... 

procura de moedas. 
 
Respeitando a ordem das orações, temos: 
 
a) há – a – à – a 
b) há – há – a – à 
c) a – há – a – à 
d) à – a – há – a 
e) a – à – há – à 
 
09) Em uma das sentenças abaixo a 
concordância nominal está em desacordo com a 
variedade padrão da língua. Marque-a: 
 
a) Bastantes vezes lhe relatei a história. 
b) É necessária muita persistência para continuar 

jogando. 
c) A menina ficou meia confusa depois do tombo. 
d) Ao meio dia e meia o trem partiu. 
e) Não é permitida hospedagem para cães. 
 

10) Observe as palavras em itálico nas 
sentenças abaixo. Posteriormente classifique-as 
em adjetivo e advérbio: 
 
1. Os bebês vão melhor. Já se recuperaram do 

resfriado.  
2. O suco de ameixa está melhor agora. 
3. Paulo, Gustavo e João são os melhores do 

time. 
 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) advérbio – adjetivo – adjetivo 
b) adjetivo – advérbio – adjetivo 
c) advérbio – advérbio – adjetivo 
d) adjetivo – adjetivo – advérbio 
e) adjetivo – adjetivo – adjetivo 
 

Matemática 
 
11) Certo triângulo retângulo possui seus 
catetos valendo 12cm e 16cm, então qual é o 
perímetro desse triângulo em cm? 
 
a) 38 
b) 44 
c) 300 
d) 200 
e) 48 
 
12) Sendo o polinômio ���� = ���� − 
 , então 
��
�, é igual a? 
 
a) 2 
b) 249 
c) -247 
d) 0 
e) 7 
 
13) Qual a soma dos cinco primeiros termos da 
Progressão Aritmética - PA dada por 
�−�; −�; −� … … … �? 
 
a) -3 
b) 8 
c) 2 
d) -10 
e) -12 
 
14) O resultado da operação matemática 

�

� + 


� + 

��, é igual a? 

 
a) 0,875 
b) 0,255 
c) 0,355 
d) 1,35 
e) 2,85 
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15) Certo círculo possui diâmetro de ���, qual o 
perímetro desse círculo em cm? (Adote π=3) 
 
a) 8 
b) 14 
c) 16 
d) 12 
e) 24 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) A carreira política foi iniciada em 1978, 
quando se candidatou ao senado 
pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
como suplente de Franco Montoro, assumindo o 
cargo no ano de 1983. Reelegeu-se senador em 
1986. Fundou dois partidos: o Partido 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), em 
1980; e o Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), em 1988. Durante o governo 
de Itamar Franco,  ele foi ministro das Relações 
Exteriores (1992-1993) e da Fazenda (1993-1994). 
A criação do Plano Real que estabeleceu a nova 
moeda brasileira (o Real), a contenção da 
inflação, e o aumento do consumo, o 
promoveram ao cargo de presidente da 
República, sucedendo Itamar Franco, em 1994.  
O trecho acima refere-se: 
 
a) Deodoro da Fonseca  
b) Floriano Peixoto 
c) Fernando Henrique Cardoso 
d) Nereu Ramos 
e) José Sarney  
 
17) O Estado de Santa Catarina é dividido em 
algumas principais regiões, são elas:  
 

I. Litoral 
II. Nordeste 

III. Planalto Norte 
IV. Vale do Itajaí 
V. Planalto Serrano 

VI. Sul 
VII. Meio Oeste 

VIII. Oeste 
 
a) Somente II está incorreta. 
b) Somente III está incorreta. 
c) Somente IV está incorreta. 
d) Somente VII está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) Em relação a história do Estado de Santa 
Catarina, em 1839 aconteceu a Revolução 
Farroupilha, que tinha como principal objetivo: 
 
a) Transformar Santa Catarina em uma República, 

separada do restante do país. 
b) O crescimento do uso das máquinas na 

produção agrícola. 

c) Transformar os três estados do Sul do país em 
uma nova república. 

d) O povoamento de europeus no Estado. 
e) O povoamento de migrantes gaúchos no Estado. 
 
19) No início da sua colonização, em 1950, o 
Município de Serra Alta (SC) era chamado de: 
 
a) Bela Vista 
b) Vista Longa 
c) La Salle 
d) Vila Serra Alta 
e) Vila La Salle 
 
20) Conjunto de ideias políticas e econômicas 
capitalistas que defende a não participação do 
estado na economia. De acordo com esta 
doutrina, deve haver total liberdade de comércio 
(livre mercado), pois este princípio garante o 
crescimento econômico e o desenvolvimento 
social de um país. O trecho acima refere-se: 
 
a) Liberalismo  
b) Globalização  
c) Neoliberalismo 
d) Estado Liberal   
e) Privatização 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 50, além das atribuições 
fixadas em Lei, compete aos Secretários e 
Diretores: 
 

I. Subscrever atos e regulamentos a seus 
órgãos. 

II. Expedir instruções para a boa execução das 
leis, decretos e regulamentos. 

III. Apresentar ao prefeito relatório anual dos 
serviços realizados por suas secretarias ou 
órgãos. 

IV. Comparecer a câmara municipal, sempre 
que convocada pela mesa, para prestação 
de esclarecimentos oficiais. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente II, III e IV estão corretas. 
d) Somente I, II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
22) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 55, os cargos públicos 
Municipais são acessíveis: 
 
a) A todos os brasileiros, maiores de 18 anos, que 

preencham os requisitos exigidos em Lei.  
b) A todos os brasileiros e estrangeiros maiores de 

16 anos, que preencham os requisitos exigidos 
em Lei.  
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c) A todos os brasileiros, maiores de 16 anos, que 
preencham os requisitos exigidos em Lei.  

d) A todos os brasileiros e estrangeiros maiores de 
21 anos, que preencham os requisitos exigidos 
em Lei.  

e) A todos os brasileiros e estrangeiros maiores de 
18 anos, que preencham os requisitos exigidos 
em Lei.  

 
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 57, § 1º, é vedada a 
adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 
ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares federais, os casos de 
servidores: 
 

I. Portadores de deficiência. 
II. Que exerçam atividades de risco. 

III. Cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física. 

 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
24) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 89, a elaboração do Plano 
Diretor deverá compreender as seguintes fases, 
com extensão e profundidade respeitadas as 
peculiaridades do Município, exceto: 
 
a) Estudo preliminar 
b) Diagnóstico 
c) Definição das diretrizes 
d) Lucratividade  
e) Instrumentação 
 
25) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 91, § 2º, para fins 
previstos neste artigo, o Poder Público 
Municipal exigirá do proprietário adoção de 
medidas que visem direcionar a propriedade 
para uso produtivo, de forma a assegurar, 
exceto: 
 
a) Acesso à propriedade e a moradia a todos. 
b) Justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do processo de urbanização. 
c) Prevenção e correção das disposições da 

valorização da propriedade. 
d) Regularização fundiária e urbanização específica 

para as áreas ocupadas por populares de alta 
renda. 

e) Adequação do direito de construir à normas 
urbanísticas. 

 
 

26) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 118, as ações e serviços 
de saúde são de relevância pública, prestados 
por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, nos 
termos da lei, observará, exceto:  
 
a) Descentralização, com direção única do 

Município. 
b) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades curativas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

c) Universalização dos serviços. 
d) Permissibilidade de prestação de serviços por 

terceiros. 
e) Participação da comunidade. 
 
27) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 54, serão 
concedidos aos servidores os seguintes 
adicionais: 
 

I. Adicional pelo exercício de atividades 
insalubres e perigosas. 

II. Adicional pela prestação de serviço 
extraordinário. 

III. Adicional noturno. 
IV. Adicional pelo trabalho em dias de ponto 

facultativo. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I, III e IV estão corretas. 
c) Somente I, II e III estão corretas. 
d) Somente III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
28) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 60, após cada 
período de 12 (doze) meses de serviço público 
municipal, o servidor terá direito as férias nas 
seguintes proporções.  
 

I. Todos terão 30 dias corridos de férias, 
independentemente do número das faltas ao 
serviço.   

II. 30 dias corridos, quando não houver faltado 
ao serviço mais de 10 vezes. 

III. 20 dias corridos, quando houver tido de 11 a 
20 faltas. 

IV. 10 dias corridos, quando houver tido de 21 a 
30 faltas. 

 
a) Somente I, III e IV estão corretas. 
b) Somente I, II e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
29) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 104, a 
demissão será aplicada nos seguintes casos, 
exceto:   
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a) Crime contra a administração pública. 
b) Improbidade administrativa.  
c) Inassiduidade habitual. 
d) Insubordinação leve em serviço.  
e) Corrupção. 
 
30) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 110, configura 
abandono de cargo a ausência intencional do 
servidor ao serviço por mais de: 
 
a) 20 dias consecutivos 
b) 25 dias consecutivos  
c) 30 dias consecutivos 
d) 45 dias consecutivos 
e) 60 dias consecutivos 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
31) Em se tratando do Processo Legislativo 
Brasileiro, é incorreto afirmar que: 
 
a) Durante a vigência de intervenção federal a 

Constituição Federal não poderá ser emendada. 
b) A Medida Provisória, editada pelo Presidente da 

República, é um dos objetos do Processo 
Legislativo. 

c) Trata-se do conjunto de atos elaborados pelos 
Poderes Legislativos, que visam a elaboração de 
leis, sejam constitucionais, ordinárias ou 
complementares, abrangendo, inclusive, os 
decretos legislativos e as resoluções. 

d) A Constituição Federal poderá ser emendada 
mediante proposta de mais da metade das 
Assembleias Legislativas, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria simples de seus 
membros. 

e) A proposta de emenda à Constituição Federal 
será discutida e votada tanto no Senado Federal 
quanto na Câmara dos Deputados, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em 
ambos, dois terços dos votos dos respectivos 
membros. 

 
32) A Constituição Federal Brasileira autoriza a 
criação de guarda pelos municípios. Tal 
autorização constitucional tem como objetivo: 
 
a) Colaborar com as Polícias Civil e Militar na 

função de polícia judiciária. 
b) Suprir omissão do Estado em matéria de 

segurança pública. 
c) Preservar a ordem pública nos limites territoriais 

municipais. 
d) Proteger os bens, serviços e instalações 

municipais. 
e) Execução dos atos de polícia administrativa em 

âmbito municipal. 
 
 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
33) O Prefeito solicita ao assessor jurídico 
municipal acerca da possibilidade de embargar 
uma obra clandestina, construída em área nobre 
do município. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Por sua natureza ser clandestina, a obra deverá 

ser embargada por meio de ação própria junto 
ao Poder Judiciário. 

b) Em virtude do Poder de Polícia, o assessor 
deverá solicitar auxílio do Procurador Geral do 
Estado, a fim de que este acione o órgão de 
fiscalização estadual para embargar a obra. 

c) A obra clandestina poderá ser embargada pelo 
próprio Ente Municipal, em cumprimento ao 
Poder de Polícia, conferido aos três níveis da 
Federação Brasileira. 

d) Com base no Poder Regulamentar e por se 
tratar de construção clandestina, a obra poderá 
ser embargada na própria esfera administrativa. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
34) Acerca das Desapropriações, é incorreto 
afirmar que: 
 
a) Desapropriação por interesse social “é aquela 

em que o Estado, para impor melhor 
aproveitamento da terra rural ou para prestigiar 
certas camadas sociais, adquire a propriedade 
de alguém e a trespassa a terceiro”. 

b) A competência para legislar sobre 
desapropriações cabe exclusivamente à União. 

c) Havendo autorização legislativa, os bens do 
domínio dos Estados, Municípios, Distrito 
Federal e Territórios poderão ser desapropriados 
pela União, e os dos Municípios pelos Estados. 

d) O decreto que declarar o imóvel como de 
utilidade pública, para fins de reforma agrária, 
autoriza a União a ajuizar a ação de 
desapropriação. 

e) A desapropriação é modalidade de aquisição de 
propriedade originária. 

 
DIREITO DO TRABALHO 

 
35) Sobre a Justiça do Trabalho é correto 
afirmar que: 
 
a) Os juízes federais, incluindo-se os da Justiça do 

Trabalho, serão processados e julgados, 
originariamente, pelos Tribunais Regionais 
Federais. 

b) Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão 
perfeitamente coordenados, em regime de 
mútua colaboração, sob a orientação do 
presidente do Superior Tribunal de Justiça. 

c) Compete aos Tribunais Regionais do Trabalho a 
decisão quanto a homologação de acordo 
extrajudicial em matéria de competência da 
Justiça do Trabalho. 
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d) Nos Tribunais Regionais constituídos de cinco 
ou mais juízes togados, e menos de onze, um 
deles será escolhido dentre advogados e os 
demais dentre juízes do Trabalho Presidente de 
Junta da respectiva Região. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
36) O Imposto Sobre Grandes Fortunas está 
previsto na Constituição Federal, porém ainda 
não regulamentado. Nesta seara, é permitido ao 
Presidente da República instituir tal imposto por 
meio de Medida Provisória? 
 
a) Sim, haja vista que a Medida Provisória é 

editada pelo Presidente da República tendo 
força de lei, observada a necessidade de envio 
da mesma, no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte), dias para análise do Congresso Nacional.  

b) Não, tendo em vista que esta regulamentação 
somente é cabível por meio de Lei 
Complementar. 

c) Não, pois a regulamentação da lei pode ocorrer 
por meio de Decreto Presidencial. 

d) É proibido, tendo em vista que o Imposto sobre 
Grandes Fortunas deve ser regulamentado por 
lei ordinária. 

e) Pelo fato do IGF estar previsto na Constituição 
Federal, sua regulamentação pode ser feita por 
meio de Medida Provisória, conforme 
autorização prevista no art. 62, da Carta Magna. 

 
37) Desde os primórdios da história, o 
“Soberano exigia o pagamento de tributos de 
seus súditos, para que pudesse manter seu 
reinado, sua realeza, seu exército, sua 
soberania. Hoje, decorre de uma exigência 
estatal, através de lei, como reflexo da vontade 
e necessidades coletivas”1. Acerca do Direito 
Tributário, analise as assertivas abaixo: 
 

I. O Princípio da Legalidade Tributária 
caracteriza-se por ser o mais importante 
princípio constitucional tributário, pois 
determina que nenhum Ente Público poderá 
criar ou aumentar um tributo senão por 
meio de lei. 

II. A obrigação tributária principal surge com a 
ocorrência do fato gerador, tendo como 
objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se 
juntamente com o crédito dela decorrente. 

III. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de 
obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou 
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 
posteriormente, assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, 

                                                           
1 MADEIRA, Anderson. Manual de Direito Tributário. 3ª ed. Rio 

de Janeiro. Lumen Juris, 2009. 

caso não se realize o fato gerador 
presumido. 

IV. À União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios é vedado estabelecer limitações 
ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais, 
ressalvada a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo Setor 
Privado. 

 
Considerando as assertivas acima, é correto 
afirmar que: 
 
a) As assertivas II e III estão incorretas e a IV 

correta. 
b) As assertivas I e III estão incorretas e a II 

correta. 
c) As assertivas I e IV estão corretas e a III 

incorreta. 
d) As assertivas II e IV estão incorretas e a I 

correta. 
e) As assertivas II e III estão corretas e a IV 

incorreta. 
 
38) De acordo com o Código Tributário 
Nacional, não é causa de suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário: 
 
a) Arrolamento de bens em nome do devedor. 
b) Parcelamento do débito. 
c) Depósito do valor integral do débito. 
d) Ação Anulatória do Débito c/c Tutela de 

Urgência. 
e) Recurso em Primeira Instância administrativa. 
  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 

39) Acerca do Direito Processual Civil Brasileiro 
é incorreto afirmar que: 
 
a) O cumprimento de sentença ajuizado com base 

em título judicial fundado em lei reconhecida 
como inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal, pode ser impugnado com base na 
inexigibilidade da obrigação. 

b) O reexame necessário de sentença condenatória 
de Estados e suas capitais ao pagamento de 
dívidas ocorrerá quando a condenação 
ultrapassar o valor correspondente a 500 
(quinhentos) salários mínimos. 

c) Na fase de cumprimento de sentença, a 
Fazenda Pública será intimada na pessoa de 
seu representante legal, para impugnar a 
execução, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. 

d) Se a sentença for anulada ou reformada em 
parte pelo Tribunal, o cumprimento provisório de 
sentença terá seguimento, ficando sem efeito o 
cumprimento da sentença na parte anulada ou 
reformada. 

e) A decisão interlocutória estrangeira, após a 
concessão do exequatur à carta rogatória pelo 
Superior Tribunal de Justiça; a sentença arbitral; 
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a sentença penal condenatória transitada em 
julgado; e a sentença estrangeira homologada 
pelo Superior Tribunal de Justiça são exemplos 
de títulos executivos judiciais. 

 
DIREITO CIVIL 

 
40) Segundo a doutrina, a obrigação se 
caracteriza como sendo o “vínculo jurídico 
pessoal que une o credor (sujeito ativo) ao 
devedor (sujeito passivo) em razão do dever de 
cumprir uma prestação2”. Nesta senda, assinale 
a alternativa correta: 
 
a) Em virtude de autorização prevista 

exclusivamente na lei, na obrigação facultativa o 
devedor se exonera do vínculo obrigacional 
através da entrega de outra prestação 
diferenciada da vinculada na obrigação 
assumida. 

b) As obrigações “propter rem” decorrem da 
titularidade de um direito real, como exemplo, a 
obrigação do proprietário de imóvel urbano de 
pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano. 

c) Na obrigação de dar, se a coisa se perder por 
culpa do devedor, este responderá pelo valor da 
coisa, bem como pelas perdas e danos. Se a 
coisa se perder sem culpa do devedor, este 
responderá somente pelo valor do objeto da 
obrigação, arcando o credor pelos prejuízos 
advindos da perda do objeto. 

d) Se o credor se negar em dar quitação ou se 
perdeu o título essencial para quitação da 
obrigação do devedor, este não poder reter o 
pagamento, sob pena de ser constituído em 
mora, devendo consignar o valor judicialmente 
ou em instituição bancária. 

e) As obrigações dividem-se em simples e 
complexas, sendo as primeiras a existência de 
um credor, um devedor e um objeto, enquanto 
sendo complexa, a obrigação caracteriza-se por 
pluralidade de credores e devedores e, 
principalmente, pela impossibilidade de 
fracionamento do objeto, em razão de sua 
natureza, pela ordem econômica, por força de lei 
ou convenção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 MELLO, Cleyson de Morais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


