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CADERNO DE QUESTOES - INSTRUCOES GERAIS 

I) 	 Nao sera permitida a de qualquer material de consulta durante a 
da prova objetiva e subjetiva. 
o candidato transcrever as da praya objetiya para a folha de 

que 0 unico documento valido para a da proYa. 0 
preenchimento da folha de sera de inteira responsabilidade do 
candidato, que PINTAR TOTALMENTE A BOLINHA CORRESPONDENTE A 
RESPOSTA. 

3) 	 Em hipotese alguma, hayera da folha de por erro do 
candidato, sendo de inteira do candidato os prejuizos advindos do 
preenchimento indevido da respostas. consideradas 
indevidas as que estiverem em desacordo com estas instrUl;oes, tais como mais de 
uma rasurada ou emendada e/ou campo de marcacae nae 
preenchido integralmente, ainda que inteligiveis. 

4) 	 0 candidato neo devera amassar, molhar, manchar ou, de qualquer 
modo, danificar sua folha de sob pena de arcar com os advindos 
da impossibilidade da leitura 

5) 	 0 candidato e pela conferencia de seus dados em C">IUC\_ICll 

seu nome e seu numero de 
6) Nao sera que as 

pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha side deferido atendimento 
",,,,,'mr',,, para auxilio no preenchimento. 

7) a prova objetiva do nao devolver a sua folha de 

8) 	 0 candidato somente levar 0 CADERNO DE na ultima meia hora 
antes do final da prova. 

9) 0 caderno de respostas da prova subjetiva nao poden;) ser assinado, rubricado, nem 
conter, em outr~ local que nao 0 apropriado, qualquer palavra ou 
marca que identifique 0 candidato. Assim, a deteccao de qualquer marca 
identificadora no espaco destinado a redacao dos textos definitivos acarretara a 
anulac;:ao das provas do candidato que tenha incorrido na violac;:ao a essa forma. 

10) Sera eliminado da selec;:ao 0 candidato que, durante a realizacao das provas, for 
surpreendido portando: a) aparelhos eletronicos, tais como: maquinas calculadoras, 

ne:>I''II''!!:'c' eletr6nicas ou telefones smartphones, tablets, iPocJf!), 
pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de 

dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, maquina 
controle de alarme de carro b) rel6gio de qualquer especie. oculos escuros, 
protetor auricular, lapis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha; c) 
acess6rios de chapelaria, tais como: chapeu, bone, garro . e d) qualquer recipiente 
ou embalagem, tais como: garrafa de agua, sueo, refrigerante e embalagem de 
alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.), que nao seja fabricado 
com material transparente. 

na por outras 
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18 ETAPA: PROVA OBJETIVA 

1. Considerando que tanto 0 Estado quanto 0 Municipio possuem pad roes normativos de 
hierarquia inseridos na Constituic80 Federal e na Lei Municipal, a (mica 
proposicao que se mostra harmonica com a Constituicao da Federativa do 

e: 

sobre materias pr6prias do processo legislativo 
entre as funcoes estatais. 

b) A Estadual estabelecer de uniformizacao em 
a 

disciplina de certas materias de municipal. 
c) A Constituit:;ao Estadual DoteSE~S de controle, pelo Poder ,-C;''-I''''CA 

das atividades desenvolvidas Poder Executivo. 
d) As normas basicas do processo disciplinados na 
nao sao de observancia obrigat6ria pela Constituicao 
Municipal. 

e) A Constituicao Estadual pode dispor sobre a convocacao do Presidente do Tribunal de 

Justica para prestar esclarecimentos aAssembleia Legislativa. 


2. Determinado Municipio, longa disputa em pracesso judicial, viu-se condenado a 
pagar importancia em dinheiro a um particular. Considerando que a causa foi 
Tribunal de Justica, 0 Procurador responsavel iniciou para """rifi,'':I' se era 
possivel submete-Ia a apreciaCao do Superior Tribunal de Justica. Esse Tribunal pode vir a 

as causas em que a recorrida: 

Julgar valida lei local contestada em face de lei 
b) Contrariar norma de Constituicao desde que nao reproducao de norma 
da da 
c) Julgar valido ate de governo local contestado em face de Constituicao da Republica. 
d) a tei federal interpretacao divergente da que the haja atribuido outr~ 6rgao do 
mesmo tribunal que a proferiu. 

Contrariar tratado ou lei federal ou negar a qualquer de suas normas. 

3. No sistema de contrale difuso de constitucionalidade adotado pela Constituicao Federal 
de 1 a suspensao da execucao, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 
par decisao definitiva do Supremo Tribunal Federal, compete ao: 

a) Senado federal. 

b) Superior Tribunal de JustiCa. 

c) Procurador da Republica. 

d) Congresso Nacional. 

e) Presidente da Republica. 


4. Diante de um edital de IiCllacao publicado, em e'''.LClU 130 qual fOI divulgada noticia de 
a 

da 
Estadual e Lei 
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o Poder Judiciario, provoeado ou de ofleio, deve determinar a suspensao do 
procedimento para previo exame. 
b) 0 Tribunal de Contas pode suspender 0 certame, para regular exame previo do edital, 
recomendando os necessarios para a regularizac;ao do instrumento convocatorio. 
c) aos potenciais interessados a impugnaC;ao do mesmo, nao se admitindo revisao 
de ondo. 
d) E a suspensao do procedimento pela AdministraC;ao, tendo em vista que 0 

exame do instrumento antes da eonclusao do certame nao pode interferir na possibilidade 
de sua anulaCao, que deve ser posterior a contratacao. 

Nao e exigivel do Poder Publico a suspensao do procedimento, tendo em vista que 
tanto 0 Poder Judiciario quanto 0 Tribunal de Contas somente podem determinar a 
rat'rt."''',....,.A do certame em decisao final. 

5. A celebracao de um contrato administrativo regido pela Lei nO 8.666/93: 

a) Autoriza a unilateral pelas partes, desde que demonstrada a ocorrencia de 
fato novo e que interfira no equillbrio economico. 
b) Confere a Publica contratante prerrogativas diferenciadas em relacao ao 

este que pode recusar qualquer alteraC;ao que reduza 0 valor e 0 escopo do 
contrato originalmente firmado. 
c) 0 contratado de suspender ou interromper a prestac;ao dos servicos ou 

dos bens mesmo diante da inadimplencia do Poder Publico, em 
observancia ao principio da supremacia do interesse publico. 
d) Confere ao contratado a direito a do economico-financeiro, 
mesmo nas de em que nao Ihe facultado emitir recusa. 

impede sua revogacao pela propria Administracao Publica, diante da comprovac;:ao 
de vieio de a que tenha dado eausa 0 contratado. 

6. Em materia de de bens publicos, a Lei n.o 8.666/93 dispoe que, em se 
tratando de bens imoveis para orgaos da administra9ao direta, a de: 

a) e, em regra, de na modalidade de 

e sempre de na modalidade de 

c) Autorizacao legislativa, decreto do Chefe do Poder Executivo e sempre de licitacao na 
de 

d) Decreto do Chefe do Poder previa e sempre de licitac,::ao na 
modalidade de leilao. 
e) Decreto do Chefe do Poder Executivo, avaliac;:ao previa e, em regra, de licitac;:ao na 
modalidade de "'n'..."'rlrre....."'i'" 

7. Funcionario publico municipal, inconformado com 0 ato administrativ~ que 0 demitiu do 
servic;:o publico, em virtude cometimento de grave funcional, impetrou mandado 

em que pleiteou a invalidac;:ao do ate em sob 0 fundamento de nao 
terem side observadas, no processo administrativo disciplinar instaurado em seu ,..,,::..""""..... r 
as garantias da ampla defesa e do contraditorio. do indeferimento da medida 
liminar, requerida na inicial, para que se suspendesse a ato punitiv~, 0 servidor 
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houve por bem ajuizar uma nova demanda, ja entao sob 0 rito ordinario, em que 

da mesma forma, a invalidac;:ao do ate demissionario, aduzindo a mesma causa petendl 

Considerando a propositura da segunda a que se seguiram 0 seu jufzo positiv~ de 

admissibilidade e a cita<;:ao do ente, perfaz-se, portanto, 0 fenomeno da: 


a) 

b) Conexao. 

c) Continencia. 

d) Carencia de ac;ao, por impossibilidade jurfdica do pedido. 

e) ...."'''''TTln<r'2n 


8. Sobre a At;ao n.t;:;:'1J1;:'UI e correto afirmar: 

a) A sua propositura deve ocorrer no prazo nr~'<::rnrllnn de dois anos, a intimac;:ao da 

ultima decisao proferida no processo primitivo. 

b) Caso julgado procedente 0 relativo a fase do iudicium rescindens, sempre 

devera na sequencia, 0 rejulgamento da causa originaria. 

c) E a via processual para impugnar sentenr;as ja em 

ten ham elas reso/vido, ou 0 merito da causa. 

d) 0 seu ajuizamento reclama 0 previa exaurimento de todas as vias recursais em tese 

cabfveis no processo matriz. 


E a na inicial, da tutela de que 
~AJt::'IJIJ<";c:IU da decisao rescindenda. 

9. A improcedencia liminar do pedido: 

a) Ea medida a ser imposta quando for constatada, de plano, a prescric;:ao ou decadencia. 

b) Deve ser precedida, via de regra, da regular citac;ao do demandado. 

c) Epermitida diante da existencia de precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiga 

ou pelo Supremo Tribunal Federal, mas nao de Tribunal de JustiC;:8 

d) Pode ser decretada com fundamento na inepcia da peticao inicial. 

e) Caso nao seja impugnada com recurso no prazo legal, produz coisa julgada meramente 

formal. 


10. Sobre a eficacia das normas constitucionais, 0 conceito e classificac;ao da Constituic;:ao 
e 0 poder constituinte, e correto afirmar que: 

a) Segundo 0 sentido sociologico, sugerido por Ferdinand a ConstituiC;:80 serla a 

decisao politica fundamental do titular do poder constituinte. 

b) As normas constitucionais de eficacia podem ser imediatamente aplicadas, nao 

havendo necessidade de ser nta,,..,ro,""''''' 


A e decorrente da fruto do trabalho de uma Assembleia 
Nacional Constituinte, que foi eleita diretamente pelo povo, para atuar em seu nome. 
d) 0 constituinte originario e limitado juridicamente e 
condicionado. 

As Constitui<;:oes analiticas veiculam apenas os principios fundamentais e estruturas do 
Estado. 
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11. Acerca dos elementos da Constituicao. hermeneutica constitucional e 
constitucional, e correto afirmar que: 

a) E viavel a aplicacao da interpretacao conforme a Constituicao nos casos de existencia 
de normas polissemicas ou plurissignificativas. 
b) Diferente da reforma constitucional, na muta~ao constitucional, nao ha alterac;ao de 
texto da Constituicao, mas, sim, uma mudanga do significado da norma constitucional em 
razao da alteracao da realidade social ou de uma nova percepcao de direito. 
c) Dentre as elementos da Constituic;:ao, os organicos se apresentam como aqueles que 
limitam a atuagao dos poderes do consubstanciados no elenco dos direitos e 
garantias fundamentais. Como exemplo, 0 Titulo VIII (Da Ordem Social) da Constitui<;:ao 
Federal de 1988. 
d) As normas que tratam da intervenc;ao nos Estados e Municfpios, arts. 34 a 36 da 
Constituic;;ao Federal. exemplos de elementos de estabilizacao constitucional. 
e) De acordo com 0 principio da forya normativa da Constituh;;ao, ao solucionar conflitos, 
os 6rgaos julgadores devem conferir a maxima efetividade as normas constitucionais. 

12. No tocante as emendas constitucionais, e incorreto dizer que: 

a) Podem ser Presidente da 
A proposta sera discutida e votada em cada do Nacional, em dois 

considerando-se se obtiver. em ambos, tres quintos dos votos dos 
",nG,,,t,'\lr\., membros. 

c) promulgada Mesas da Camara dos e do com 0 


respectivo numero de ordem. 

d) A materia constante de pro posta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada 

ser objeto de nova proposta na mesma sessao legislativa. 


Nao sera objeto de deliberacao a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e 
garantias individuais. 

13. Sobre as formas dos atos disciplinadas no C6digo de Processo Civil de 
2015, e a jurisprudencia do Tribunal de e incarreto afirmar que: 

a) De comum acordo, 0 juiz e as partes podem fixar calendario para a pratica dos atos 

processuais, quando for 0 caso. 

b) Dentre as casos previstos para tramitac;ao atos processuais em segredo de justic;:a, 

estao os que versem sobre casamento, de corpos, div6rcio, uniao 
estavel, filiac;:ao, alimentos e de crianr;as e adolescentes. 
c) 0 documento redigido em Ifngua somente """rio,'''' ser aos autos 

de versao para a lingua portuguesa par via diplomatica ou 
autoridade central, ou firmada par tradutor juramentado. 

d) A desistencia da aCao s6 produzira ap6s homoiogacao judicial, exceto para as 
cas os previstos em lei e justificados pela parte contraria. 
e) A declarac;ao de nulidade dos atos processuais nao pode prescindir da demonstracao 
do efetivo prejuizo sofrido pela parte, em observancia ao principio de nullite sans 
grief". 
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14. Em relac;:ao a petic;:ao inicial, a sentenc;:a, a remessa necessaria e a jurisprudemcia do 
Superior Tribunal de Justic;:a, e incorreto afirmar que: 

a) Nao configura julgamento ultra petita ou extra petite, com violac;:ao ao princlplo da 
congruencia ou da adstric;:ao, 0 provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, 0 

qual deve ser interpretado lagica e sistematicamente a partir de toda a inicial. 
b) Nao se considera fundamentada qualquer decisao judicial, seja ela interlocutaria, 
sentenc;:a ou aeardao, que nao enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes em infirmar a conclusao adotada pelo julgador. 
c) A sentenc;:a proferida contra a Uniao, os Estados, 0 Distrito Federal, os Munieipios, suas 
res:oecm.las autarquias e fundac;:6es de direito publico e empresas publicas, ainda que 

fundada em sumula de tribunal superior, esta sujeita ao duplo grau de jurisdic;:ao, 
nao produzindo efeito senao depois de confirmada pelo tribunal. 
d) A decisao que condenar 0 reu ao pagamento de consistente em dinheiro e a 
que determinar a conversao de prestac;:ao de de nao fazer ou de dar coisa em 
prestacao peeuniaria valerao como titulo constitutivo de hipoteca judicia ria. 

A decisao judicial deve ser interpretada a partir da conjugac;:ao de todos os seus 
elementos e em conformidade com 0 princlpio da boa-fe. 

15. Quanto as provas, a coisa julgada e a jurisprudfmcia do Superior Tribunal de Justica, e 
incorreto dizer que 

a) De acordo com a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica, 0 juiz e 0 destinatario 

das provas, podendo assim, de forma nao fundamentada, injustificada, nao motivada, 

indeferir aquelas que considerar desnecessarias, conforme 0 principio do livre 

convencimento motivado. 

b) 0 juiz podera dispensar prova pericial quando as partes, na inieial e na contestac;:ao, 

apresentarem, sobre as questoes de fato, pareceres tecnicos ou documentos elucidativos 

que considerar suficientes. 

c) A jurisprudeneia do Superior Tribunal de Justic;a firmou 0 entendimento de que somente 

a parte dispositiva da sentenca e alcancada pela coisa julgada material. Sendo os 

fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentenca nao sao atingidos pela 

coisa julgada e podem ser reapreciados em outra agao. 

d) Os fatos notarios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contraria, 

admitidos no processo como incontroversos e em cujo favor milita presunt;;:ao legal de 

existencia ou de veracidade nao depend em de provas. 

e) A confissao e irrevogavel, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de 

coacao. 


16. Acerca da tutela provis6ria de urgencia, e correto afirmar que: 

a) Sera concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 0 

perigo de dano ou 0 risco ao resultado util do processo. 
b) Sera concedida, independentemente da demonstracao de de dano ou de risco ao 
resultado util do processo, quando ficar caracterizado 0 abuso do direito de defesa ou 0 

manifesto propos ito protelatario da 
c) A parte nao prejuizo que a ""T"',TI\I,:I(,';:'I"'I da tutela de causar a 

nos casos em que 0 juiz acolher a de decadE'mcia ou 
do autor. 
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d) A tutela de nao pode ser concedida liminarmente. 
A tutela de urgeneia somente eoneedida previa. 

17. Considerando 0 

entendimento dos Tribunais 
de polleia 

que: 
e disciplinar, bem como 0 

a) Para 0 Tribunal 1-"',f'I""'''' 

do exercicio de poder de polleia 
administrativas previstas. 
b) De acordo com 0 Supremo Tribunal as 

'uu".....""v as guardas municipais 

de controle e 

de 

das 
regulamentadas, exercidas pelos conselhos de fiscalizaCao profissional, nao 

sao consideradas exercicio do poder de policia. 
c) Sob a 6tica do Tribunal a falta de defesa tecnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar of ende a Constituicao. 
d) Conforme 0 Supremo Tribunal Federal, e constitucional taxa de renovagao de 
funcionamento e localizagao municipal, desde que efetivo 0 exercicio do poder de pollcia, 
demonstrado existemcia de 6rgao e estrutura competentes para 0 respectiv~ 
exercicio. 
e) Para 0 Superior Tribunal de Justic,:;a, 0 excesso de prazo para a conclusao do processo 
administrativo disciplinar gera nulidade absoluta, ainda que nao haja prejuizo comprovado 
para 0 servidor. 

18. Considerando os principlos da administracao publica, a doutrina especializada e a 
jurisprudencia dos Tribunais Superiores, ecorreto afirmar que: 

a) 0 principio da eficiencia impoe que 0 administrador nao prescinda, nao dispense os 
preceitos eticos em sua conduta. Nao podendo, assim, proceder em desconformidade com 
a etica e com a moral. 
b) Segundo 0 Superior Tribunal de JUStig8, 8 nomeagao em concurso publico, 
transcorrido consideravel temporal da homologac;:ao do resultado final do 
certame, sem a notificacao do interessado, viola os principios da publicidade e 
razoabiHdade. 
c) Para 0 Supremo Tribunal 0 pagamento de mensal e 
vitali cia a ex-governadores e suas viuvas se mostra compatfvel com as 
principios da e da moralidade administrativa. 
d) 0 principia da previsto desde 0 texto da 
proibe a edicao de atos secretos pelo poder publico, apontando que a 
Publica deve atuar de forma transparente. 
e) Os principios da publicidade e eficiencia foram incluidos expressamente no texto 
constitucional por meio da Emenda Constitucional nO. 19/98. 

19, De acordo com 0 que o C6digo de Processo Civil, assinale a alternativa c~rreta: 

a) E cabivel 0 incidente de resoluc,:;ao de demand as repetitivas ainda que um dos tribunais 
superiores, no ambito de sua respectiva competencia, tiver afetado recurso para definicao 
de tese sobre questao de direito material ou processual repetitiva. 
b) A renuncia ao direito de recorrer depende da aceitacao da outra 
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c) Para aferic;:ao da tempestividade do recurso remetido pelo correio, sera considerada 
como data de interposigao a data do recebimento. 
d) E inadmissfvel a reclamac;:ao proposta para garantir a observancia de ac6rdao de 
recurso extraordinario com repercussao geral reconhecida ou de ac6rdao proferido em 
julgamento de recursos extraordinario ou especial repetitivos, quando nao esgotadas as 
instancias ordinarias. 
e) 0 recorrente nao podera, sem a anuencia do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do 
recurso. 

20. Diante do que preve a Lei que regulamenta 0 Juizado Especial da Fazenda Publica, e 
correto afirmar: 

a) 0 juiz poden!! , de oficio, deferir providencias cautela res e antecipat6rias, para evitar 

dana de diffcil ou de incerta reparac;:ao. 

b) Os representantes judiciais dos reus presentes a audiencia nao poderao conciliar ou 

transigir. 

c) Sendo 0 caso, havera reexame necessario. 

d) Da sentenc;:a cabera apelac;:ao, nao se admitindo agravo de instrumento por vedac;:ao 

legal. 

e) 0 pagamento de obrigagao de pequeno valor devera ser feito no prazo maximo de 90 

dias a contar da entrega da requisic;:ao do juiz. 


21. Em materia de Juizados Especiais da Fazenda Publica (Lei nO 12.153/09), assinale a 
alternativa incorreta: 

a) A entidade publica re devera fornecer ao Juizado a documentac;:ao de que disponha 
para 0 esclarecimento da causa, apresentando-a ate 0 momenta de instalac;:ao da 
audiemcia de conciliac;:ao. 
b) As autarquias, fundac;:6es e empresas publicas vinculadas a determinado Municipio 
podem ser partes como reus nos Juizados Especiais da Fazenda Publica. 
c) Nos Juizados Especiais da Fazenda Publica, nao ha prazo diferenciado para a pratica 
de qualquer ate processual pelas pessoas juridicas de direito publico, salvo a interposic;:ao 
de recursos e a contestac;:ao. 
d) Nao se incluem na competencia do Juizado Especial da Fazenda Publica, as ac;:6es por 
improbidade administrativa, mandado de seguranc;:a, desapropriac;:ao e as demandas sobre 
direitos ou interesses difusos e coletivos. 
e) A competencia em razao do Juizado Especial da Fazenda Publica e absoluta. 

22. Quanto ao procedimento do mandado de seguranc;:a na Lei n.o 12.016/2009 , e correto 
afirmar que: 

a) A sentenc;:a concessiva da ordem nao estara sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de 

jurisdic;:ao. 

b) Eadmissivel 0 ingresso de litisconsorte ativo, depois de 0 juiz deferir a liminar. 

c) A sentenc;:a que conceder 0 mandado de seguranc;:a nao podera ser executada 

provisoriamente. 

d) A autoridade coatora tern direito de recorrer da sentenc;:a. 
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e) 0 ac6rdao denegat6rio da ordem. nas hip6teses de competencia originaria dos 
tribunais, devera ser impugnado par recurso extraordinario ou especial. 

23. No que se refere as disposic;6es constitucionais gerais da administracao publica e aos 
seus agentes. e incorreto afirmar que: 

a) As funcoes de confianca sao exercidas exclusivamente par servidores ocupantes de 

cargo efetivo. 

b) Os vencimentos dos cargos do Poder e do Poder Judiciario nao poderao ser 

superiores aos pagos Poder Executivo. 

c) Extinto 0 cargo, 0 servidor estavel ficara em disponibilidade, sem direito a remuneracao 

proporcional ao tempo de servic;:o. 

d) Invalidada por sentenc;:a judicial a demissao do servidar estavel, sera ele reintegrado. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 


24. A Constituicao Federal estabelece que as guardas municipals: 

a) Poderao ser constituidas pelos Municipios para, entre outros fins, exercer a protec;:ao de 
seus servic;:os, conforme dispuser a lei. 
b) As guardas municipais tem 0 dever de realizar 0 policiamento ostensive para preservar 
a ordem publica, alem de proteger os servicos e instalac6es de propriedade do 
Municipio. 
c) Poderao ser constituidas Municipios para, entre outros fins, exercer, em 
colaborac;:ao com a Policia Mllitar, a pollcia ostensiva e a preservacao da ordem publica. 
d} Nas areas municipais onde houver necessidade, a guarda municipal pode exercer as 
func;;:oes de policia maritima ou de fronteira. 

Poderao ser constitufdas para, entre outros exercer a de 
seus bens e dos bens dos 

25. Nos termos Constituic;;:ao 0 de Transmissao 
de Bens Im6veis - ITBI nao incide sobre a transmissao de bens ou direitos ao 
patrimonio de pessoa juridica em de nem sobre a transmissao de bens 
ou direitos decorrente de fusao, incorporacao, cisao ou extinc;;:ao de pessoa jurfdica. A 
referida previsao representa hip6tese de: 

a) Isenc;:ao. 
b} Remissao. 
c) Imunidade. 
d) Anistia. 

Nenhuma das alternativas 

26. De acordo com da Constituic;:ao Federal de 1 sao impostos que competem aos 
Municipios instituir: 

IPTU, e ITBI. 
b) ISS, ITCMD. 
c) ITBI, 
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d) ITCMD, ISS, IPVA. 
e) IR, IPVA, IPI. 

27. Acerca do controle de constitucionalidade concentrado, julgue os Itens a seguir: 

I) A publica assim como a nas QCl:fQf"!:'Cl: r",f1Qr:::l1 

municipal, fica vinculada as decisoes definitivas de merito 
Tribunal Federal nas diretas de inconstitucionalidade e nas 
constitucionalidade. 
II) Em razao do principio da subsidiariedade, a direta de inconstitucionalidade por 
omissao somente sera cabrvel se ficar provada a inexistencia de qualquer meio eficaz 
afastar a lesao no ambito judicial; 
III) E controle de constitucionalidade do direito estadual e do direito municipal no 
processo de de descumprimento de preceito fundamental. 
IV) Sao para propor direta de inconstitucionalidade interventiva ClUlJCIt::;:, 

que tem para propor aCao direta de inconstitucionalidade 

Estao corretos os itens: 

a) I e II 
b)lelli 
c) II e 1111 
d) II e IV 
e) III e IV 

28. Acerca da protecao e da do direito de propriedade: 

I) A Constituicao assegura a protecao as participacoes individuais em obras coletivas e a 
reproducao da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas. 
II) A obrigacao de reparar 0 dano e a decreta<;ao do perdimento de bens pod em ser 
integral mente estendidas aos sucessores e contra eles executada. 
III) Na desapropriaCao de im6vel rural interesse para a reforma e de im6vel 
urbano nao edificado, subutilizado ou nao utilizado, 0 pagamento ocorrera mediante titulos 
publicos e nao por indenizac;:ao em dinheiro. 
IV) Aos autores pertence 0 direito exclusivo de utiliza<;:ao, publicacao ou reproducao de 
suas transmissivel aos herdeiros em carater permanente. 

Estao certos os itens: 

a) lelll 
b) lelV 
c) lie III 
d) II e IV 
e) Somente 0 item I 

29. Sobre os direitos e as garantias fundamentais, assinale a opc;:ao c~rreta: 
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a) De acordo com a doutrina majoritaria, os direitos de segunda ou direitos sociais 
nao constituem simples normas de natureza dirigente, sendo verdadeiros direitos 
subjetivos que impoem ao Estado um fazer. 
b) No que se refere a inviolabilidade da intimidade da vida privada, da homa e da imagem 
das pessoas, a Constituicao Federal asssegurou a preferemcia pelo modelo de repara9ao 
em detrimento da prevenc;ao ao dano. 
c) Os direitos e garantias fundamentais, criados como direitos impedem 0 poder 
publico, mas nao a esfera privada de violar a espaco minima de liberdades assegurado 
pela Constituicao Federal. 
d) 0 direito ao progresso e um exemplo de direito fundamental de segunda gera9ao au 
dimensao. 
e) Quando previstos em tratados e convenc;oes internacionais, as direitos fundamentais 
sao equivalentes as emendas constitucionais. 

30. 0 Municipio de Manaus reaver determinado bem publico, cujo uso foi 
permitido a particular, par prazo indeterminado, para desenvolvimento de atividade de 
interesse publico. A destinayao estabelecida no contrato de permissao foi desvirtuada para 
atender fins exclusivamente particulares. 0 ocupante do imovel devera: 

a) Restituir a imovel apos ser comunicado, em func;ao da precariedade do ato que Ihe 
permitiu 0 usa e da e indevida da do bem. 
b) do que investiu no imovel para ao seu usa, ainda que 

competente, a penhora do bem para 
de seu cn§dito. 
c) Defender sua posse por meio direto, em face do direito advindo da assinatura 
do termo de usc, ainda que este fosse 
d) Resistir ao pleito da Publica e ingressar com ac;ao de do bem 

decorridos 5(cinco) anos da comunicac;:ao para 
Reter 0 bem em face das benfeitorias ainda que nao tenham sido comunicadas 

ao proprietario, eXigindo, como do imovel pelo uso de outra area 
de propriedade do Poder Publico ....."'.·,..,.,Hf'" 

31. 0 processo pelo um bem oUlDllc:o de uso comum transforma-se em bem dominical 
denomina-se: 

a) Desvinculacao. 
b) ue~;aoroDn 
c) Tombamento. 
d) L.n;;;;",a, ,,;;;; 

32. Em materia intervencao do Estado na I'\rr..I'\r""rl<:.rl a afirmaliva 
correta: 

a) A limitac;ao administrativa, de canMer gera!, condiciona direitos dominiais do proprietario, 

independentemente de qualquer indenizay80. 

b) A ocupac;ao temporaria inadmite indenizac;ao pelos prejufzos causados ao particular, 

dado a sua extrema necessidade e par estar voltada ao bem coletivo. 
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c) A servidao administrativa tem como peculiar caracteristica a inexistencia de dana ao 
dai porque inexiste possibilidade de indenizac;:ao nessa modalidade de 

d) 0 tombamento somente e admissfvel em a bem imovel, passivel de 
indenizacao. 
e) A de ser transitoria em 
relac;:ao a bens 

33. 0 Poder Publico e condenado em de responsabilidade civil danos 
causados por seu servidor a terceiro. E correto afirmar que: 

a) Cabe do Estado em do servidor e nesta se verificara se a conduta 
do servidor foi (/ato sensu). 
b) 0 servidor nao ser au administrativamente, assumindo 
o Poder Publico a onus integral de sua conduta. 
c) Cabe do Estado em face do servidor, e nela sao se sobre a 
culpa do uma vez que se apliea a teoria da Responsabilidade quando a 
ac;ao envolve a Poder Publico. 
d) Basta 0 administrativo disciplinar com garantia da defesa e do 
contradit6rio, nao eabendo 0 de ac;:M 
e) 0 teria ter denunciado iii lide 0 podendo 
aciona-Io. 

34. Em assinale a afirmativa correta: 

a) A popular e a remedio constitucional para 0 cidadao atacar ate lesivo a 
moralidade, ao meio ambiente e ao patrim6nio hist6rico e cultural. 
b) Se 0 autor da popular deixar de dar andamento ao processo, 0 devera 

a do Ministerio ou de qualquer outro 
manifestar interesse em dar eontinuidade a Veneido 0 prazo fixado no 

edital, nao havendo dos interessados, 0 juiz devera proferir 
extinguindo 0 processo, sem resolver a merito, por abandono de causa. 
e) Na hip6tese de desistencia ou abandono por do autor 
Publico assume 0 ativo da popular em 
substituic;:ao ser indeferida quando 0 

de transcorrido 0 prazo fixado no edltal para a do autor da 
popular, sob a fundamento da ocorrencia de preclusao de oportunidade faze-Io. 
d) Tem legitimidade para a mandamental, em litisconsorcio 

a autoridade coatora e a pessoa jurfdiea de direito a cujos 
o funcionario. Assim, para validade da e imprescindfvel a 

da pessoa juridica de direito publico que ira suportar a eficacia da 
decisao. 

A acao popular s6 pode ser proposta de forma sendo ineabfvel sua 
proposic;:ao antes da dos efeitos lesivos de ato contra 0 patrimonio publico. 

35. Sobre a tutela rr"CTI\/"" pode-se afirmar que: 
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I) Se a aC;:80 civil publica for em que tiver ocorrido 0 
o juizo devera 

II) Ressalvada a 0 sindicato que propuser ac;:o3o civil publica nao 
nro,I',<>""r", adiantar emolumentos ou honorarios nem sera condenado em 
honorarios advocatfcios ou processuais. 
III) As associac;6es de autorizacao especial para propor civil ou 
mandado de seguranc;:a coletivo na de interesses de seus associados. 

Assinale a oPCao correta. 

Nenhum item esta certo. 
b) Apenas 0 item III esta certo. 
c) Apenas os itens I e II estao certos. 
d) Apenas 0 item I esta certo. 

Todos os itens estao certos. 

36. A Constituicao da excepcionalmente autoriza a da Uniao nos 
Estados e no Distrito quando necessaria para assegurar a observancia de 
principios relativos a (marque a alternativa correta): 

Forma republicana, sistema representativo e regime democratico. 
b) Direitos da pessoa humana. 
c) Autonomia municipal. 
d) Prestac;:ao de contas da publica, direta e indireta. 

Estao corretas todas as alternativas anteriores. 

37. A competencia da Uniao esta elencada no artigo 22 da 
da Republica, enquanto as materias de competencia concorrente, entre a 
Estados e Distrito Federal estao dispostas no artigo 24. Assim, no tocante as 
competencias privativas e concorrentes, marque a incorreta: 

a) Compete privativamente a Uniao legislar sobre desapropriac;:ao. 

b) Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

direito tributario, financeiro, penitenciario, economico e urbanistico; 

c) Compete a Uni80 privativamente sabre florestas, caca, pesca, fauna, 

conservacao da defesa do solo e dos recursos naturais, protec;:ao do meio 

ambiente e contrale da poluiCao; 

d) Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito concorrentemente sobre 

pratecao ao patrimonio cultural, artistico, turistico e paisagistico; 


Compete privativamente a Uniao legislar sobre transporte e 
interestadual. 

Sao atributos do ato ",,1'I1rv'lir,ic::tr<:>tiw-, exceto: 

a) Presuncao de legitimidade. 
b) Imperatividade. 
c) Finalidade. 
d} Exigibilidade. 
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Autoexecutoriedade. 

39. definigao dada pela doutrina no Direito Administrativo, 
de improbidade administrativa: 

dizer da a<;:ao 

de aCao de natureza administrativa, haja vista as meramente 
conforme previstas na Lei nO 8.429/92. 

b) Tratar-se de acao de natureza administrativa, porem com nao 
apenas administrativas, mas tambem civis e penais, conforme 
c) Tratar-se de aeao de natureza mista (civil e penal), a 
da a ser aplicada, sendo, todavia, processada no juizo 

de sanC;ao penal, conforme preve a Lei nO 8.429/92. 
Tratar-se de aeao de natureza civil, cujas saneces nao sao limitadas ao ressarcimento 

natureza penal (ou 

40. 0 de Processo Civil, sobre a (,f'>I"Y'Int>tll.nf'i trata da in(,f'>m,nt>'~c.nf'i!::i 

absoluta e da incompetencia relativa. Sobre assinale a alternativa 
incorreta: 

do uma vez que podem importar, tambem, penalidades de 
e administrativa. 

incompetencia, absoluta ou relativa, sera como preliminar de 

b) A absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdiC;ao e 
deve ser declarada de offeio. 

A relativa deve ser arguida por meio de excec;ao. 
d) a competencia relativa se 0 reu nao a em 

de contestacao. 

a aiegacao de incompeteneia seja aeolhida, os autos ao juizo 
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23 ETAPA - PRQVA DISCURSIVA 

Questao 1 0 fiscal da """;;;;IJ_H.,au de um contrato administrativo constatou a existeneia de 
vido insanavel no edital da Ihe deu origem, mas 0 referido vieio nao foi 
de impugna980 pelos concorrentes. razao disso, encaminhou 
superior competente, com dos motivos da ilegalidade, e solicitou a 
medidas cabiveis. 

Sobre essa aos itens a seguir, justificadamente: 

I) A AdministraC;8o contratante anular 0 proeedimento licitat6rio em raz80 de vieio 
insanavel e, por conseguinte, 0 contrato administrativ~ cuja execuC;8o se encontra em 
curso? (5,00 pontos) 
II) Ao particular contratado, ser 0 direito de manifestar-se nrQ\JI<:>rY'I 

sobre a anulaC;8o? (5,00 pontos) 
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Questao 2. No julgamento de natureza tributaria, 0 julgador acolheu 0 
pedido de declarac;ao de imunidade tributaria da parte autora, tomando como fundamento 
principal a percepyao de que 0 im6vel, ainda que estivesse em de uma empresa 
privada, exploradora de atividade seria de propriedade da Uniao, circunstancia 
que afastaria a tributac;ao de IPTU. 

Nao satisfeito com a sentenc;a, antes de apresentar qualquer recurso, 0 Procurador do 
Municipio A, ciente da existencia do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a 

ajuizou uma reclama<;:8o junto aquela Corte Superior, alegando a violac;ao a 
autoridade da decisao do Tribunal Federal proferida no RE 594015, paradigma 
do tema 0385 da repercussao 

Com base na situa<;:ao hipotetica relatada, elabore texto que contenha analise 
fundamentada nos seguintes as[)ecltos: 

I) Cabimento ou nao da reclamac;ao ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal, conforme 
as diretrizes do C6digo de Processo Civil e decis6es do Supremo Tribunal Federal sobre a 
materia (4,00 pontos). 

II) Possibilidade ou nao de ajuizamento da Reclamacao junto ao Supremo Tribunal Federal 
o transito em julgado da reclamada (3,00 pontos). 

III} Evoluc;ao da jurisprud€mcia do Tribunal Federal quanto ao cabimento au nao 
condenac;ao em honorarios advocatrcios no julgamento da Constitucional, 

a entrada em vigor do CPC/2015 (3,00 pontos). 
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