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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 35 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 
O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
 

 

 

 



 

 

 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de número 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

CONTRA A MERA “TOLERÂNCIA” DAS DIFERENÇAS  

Renan Quinalha 

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar.  

“Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com indulgência”, ou seja, 

deixar passar com resignação, ainda que sem consentir expressamente com aquela conduta.  

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” um 

poder sobre “o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento daquele para poder 

existir. “Quem tolera” acaba visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma “permissão” 

como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema.  

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos 

padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar 

o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória 

entre o normal e o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco como virtude 

individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância,  uma manifestação legítima e 

até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido 

recorrente nos discursos da política.  

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das 

instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um mundo 

marcado por graves desigualdades estruturais.  

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é 

vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em 

suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma 

disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso 

mais recorrente da tolerância em nossos tempos.  

Assim, quando alguém lhe disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres, os direitos das 

pessoas LGBT, a busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações 

por igualdade material das pessoas negras, dentre outros segmentos vulneráveis, simplesmente 

não problematize esse discurso.  

Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como integrante da 

comunidade política. É preciso, ensina Axel Honneth, valorizar os laços mais profundos de 

reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da 

tolerância, pode ajudar a promover. 

Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que ocupam posições 

de privilégios. Direitos e liberdades não se “toleram”. Devem ser respeitados e promovidos, por 

serem conquistas jurídicas e políticas antecedidas de muitas lutas.  

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas na 

verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de ninguém 

para existir. 

 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 12 abr. 2016. [Adaptado]  

Glossário 

 Axel Honneth (1949): Filósofo e sociólogo alemão, é diretor do Institut für Sozialforschung, da 

Universidade de Frankfurt, instituição na qual surgiu a chamada Escola de Frankfurt.  

 Herbert Marcuse (1898-1979): Sociólogo e filósofo alemão, naturalizado norte-americano, pertenceu à 

Escola de Frankfurt.   
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) confrontar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância.  

B) caracterizar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância. 

C) justificar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

D) problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

 

 

02. Em sua totalidade, o texto apresenta-se como 

A) injuntivo, uma vez que propõe orientações para o enfrentamento do discurso mais 
recorrente sobre a intolerância.  

B) explicativo, uma vez que justifica pontos de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

C) argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorrent e 
sobre a tolerância. 

D) descritivo, uma vez que caracteriza o discurso mais recorrente a respeito da tolerância.  
 

 

03. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela -se a partir do 

A) título, sinalizada pela preposição “contra”, pelo adjetivo “mera” e pelas aspas.  

B) oitavo parágrafo, sinalizada pelo elemento coesivo “assim” e pela forma verbal imperativa 
“problematize”. 

C) primeiro parágrafo, sinalizada pela citação direta “É preciso tolerar a diversidade”.  

D) penúltimo parágrafo, sinalizada, explicitamente, pela conclusão, que se estende até o 
parágrafo final. 

 

 

04. Em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem do texto apresenta -se tendente à 

A) conotação, à  implicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

B) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

C) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

D) conotação, à implicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

 

 

05. Considere o parágrafo: 
 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é 

diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente 

do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da  cultura 

hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal.  
 

Com o período anterior, o vocábulo destacado estabelece relação semântica de  

A) adição. 

B) contraposição. 

C) conclusão. 

D) explicação. 
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06. Considere o parágrafo: 
 

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso (1º), 

a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade 

marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso (2º), 

ele (3º) trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade 

igualitária. Não é este (4°), no entanto (5°), o discurso mais recorrente da tolerância em 

nossos tempos. 
 

Os elementos coesivos em destaque que retomam informação presente no período 

imediatamente anterior são 

A) o segundo e o quinto. 

B) o terceiro e o quinto. 

C) o primeiro e o quarto. 

D) o segundo e o quarto. 

 

 

07. Nos sétimo, oitavo e nono parágrafos, há citações do discurso alheio que se apresentam sob 

forma 

A) indireta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e endossam a perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

B) direta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e se contrapõem à perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

C) indireta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e endossam a perspectiva 
focada pelo autor do texto. 

D) direta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e  se contrapõem à 
perspectiva focada pelo autor do texto.  

 

 

08. Considere o parágrafo: 
 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco (1º) como 

virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na  tolerância, uma 

manifestação legítima e até (2º) necessária da igualdade moral básica entre os 

indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política.  
 

Os vocábulos em destaque pertencem  

A) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

B) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

C) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  

D) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  
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09. Considere o período: 
 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade 

das instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um 

mundo marcado por graves desigualdades estruturais.  
 

O pronome em destaque funciona como sujeito  

A) de oração subordinada, retoma o conjunto das informações presentes na oração principal 
e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações.  

B) da oração principal, retoma parte das informações presentes nas orações subordinadas e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

C) da oração principal, retoma o conjunto das informações presentes nas orações 
subordinadas e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informaçõ es. 

D) de oração subordinada, retoma parte das informações presentes na oração principal e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

 

10. Considere os trechos:  
 

Trecho 1  

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colo cação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. 
 

Trecho 2 

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” 

um poder sobre “o que tolera”.  
 

Trecho 3 

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas 

na verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de 

ninguém para existir. 
 

As aspas foram utilizadas, 

A) pela mesma razão, em todos trechos.  

B) por razões diferentes, em todos trechos. 

C) pela mesma razão, apenas nos dois primeiros trechos. 

D) por razões diferentes, apenas nos dois últimos trechos. 
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Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

 

11. A Administração Pública brasileira organiza-se através da estruturação de órgãos, pessoas 

jurídicas da Administração Direta e pessoas jurídicas da Administração Indireta. Para cada 

uma das categorias mencionadas, a doutrina, a legislação e os precedentes j udiciais 

nacionais atribuem inúmeras características, possibilidades e limitações. Nesse sentido, os 

órgãos são definidos como 

A) sujeitos desprovidos de competência, dotados de personalidade jurídica e que podem 
ocupar espaço na Administração Indireta.  

B) sujeitos dotados de autonomia e pertencentes à Administração Direta e Indireta da União, 
dos Estados e dos Municípios.  

C) centros carentes de autonomia, dotados de personalidade jurídica própria e que se 
ocupam da tarefa de normatizar.  

D) centros especializados de competência que podem ocupar espaço na Administração 
Direta. 

 

 

12. A Administração Pública Indireta, composta por variados entes, dentre eles empresas 

públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, nasce a partir de atos de 

descentralização. O princípio da legalidade a é verdadeira mola mestra e limitadora dos atos 

que ensejam a descentralização administrativa, que dá vida à Administração Indireta. No que 

respeita à aplicação do princípio da legalidade, a Constituição Federal dete rmina que as 

A) sociedades de economia mista são efetivamente criadas por portaria.  

B) fundações são efetivamente criadas a partir de decretos.  

C) empresas públicas são efetivamente criadas por leis complementares.  

D) autarquias são efetivamente criadas a partir de lei. 
 

 

13. O Estado brasileiro se caracteriza como Estado Normativo e Regulador da atividade 

econômica. Nesse sentido, o exercício direto de atividades econômicas pelo Estado é 

exceção e apenas poderá acontecer, conforme diretrizes expressas do t exto constitucional, 

por imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. No que diz respeito 

especificamente aos serviços públicos, a Constituição Federal de 1988  

A) definiu-os como atividades de competência do Estado e da iniciativa privada, sendo 
inadmissível o seu exercício pelo Poder Público sem a prévia realização de licitação.  

B) especificou-os como monopólio do Estado, sendo inviável a sua delegação à iniciativa 
privada, a menos que ato de autorização o permita e desde que mediante licitação. 

C) qualificou-os como atividades de competência do Poder Público, sendo viável a sua 
delegação à iniciativa privada por meio de concessão, precedida de licitação.  

D) apresentou-os como atividades econômicas  a serem exercidas pela iniciativa  privada 
mediante contrato de autorização, concessão ou permissão, precedidos de licitação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6               Prefeitura Municipal de Ceará Mirim  Concurso Público 2016 Advogado 

14. Alexandre Santos de Aragão, em sua obra Direito dos Serviços Públicos, expõe detalhes da 

conjuntura que circundou a criação da normativa responsável por disciplinar as parcerias 

público-privadas no país. De com acordo com o autor, as motivações para a inovação em 

questão foram as seguintes: “a) gargalos de infraestrutura impeditivos do crescimento e 

necessidade de melhorar a situação fiscal do Estado; b) existência de uma série de 

atividades de relevância coletiva, muitas delas envolvendo as referidas infraestruturas, não 

autossustentáveis financeiramente e sem que o Estado tenha condições de financiá -las 

sozinho.” Hoje, a Lei Federal n.º 11.079, de 2004, institui normas gerais para licitação e 

contratação de parcerias público – privadas no âmbito da administração pública.  De acordo 

com o que dispõe essas normas, os contratos de concessão das parcerias público-privadas 

deverão conter 

A) os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o 
prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia.  

B) o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos 
realizados, não inferior a 5 nem superior a 35 anos, excluindo eventual prorrogação.  

C) a repartição de riscos entre as partes, excluídos os referentes a caso fortuito, força maior, 
fato do príncipe e álea econômica extraordinária .  

D) as penalidades aplicáveis à Administração Públ ica e ao parceiro privado em caso de 
inadimplemento contratual, determinadas de forma fixa e não de modo proporcional à 
gravidade da falta cometida, e deverão explicitar as obrigações assumidas  

 

 

15. Visando ressaltar a ideia de que a administração se subordina aos limites do Direito vigente, 

é comum observar, na doutrina administrativista brasileira, a menção ao fato de que os 

poderes da Administração, mais do que poderes, são também deveres. Há, nesse sentido, 

quem os rotule como “poderes-deveres” ou “deveres-poderes”, justamente para reforçar a 

ideia de que são institutos limitados pela juridicidade. São exemplos de poderes da 

administração o poder de polícia, o poder normativo e o poder regulamentar. Em se tratando 

especificamente do poder de polícia, a doutrina costuma defini-lo a partir da ideia de que a 

sua função primordial é a de limitar e condicionar o exercício da liberdade e  o uso da 

propriedade por particulares. Nessa perspectiva, determinado município brasileiro, exercendo 

o poder de polícia que o federalismo lhe permite e com foco na ideia de interesse local, 

decidiu regularizar e fiscalizar os comércios alimentares populares e de rua, mai s conhecidos 

como “espetinhos”. Para tanto , empreendeu esforços fiscalizatórios e ates tou que dos 100 

espetinhos existentes em seu território, 50 funcionavam irregularmente por não possuírem 

alvará, ou seja, os comerciantes não possuíam a autorização exigida por lei, pois iniciaram as 

suas atividades de forma não planejada, espontânea, info rmal e à margem da normativa 

vigente. Considerando esse caso e com base na definição das autorizações administrativas, 

dada pelos juristas brasileiros, conclui-se que  

A) há direito líquido e certo à obtenção das autorizações  por parte dos 50 comerciantes 
irregulares, pois as autorizações são definidas como atos administrativos estáveis, 
discricionários e bilaterais. 

B) há direito líquido e certo à obtenção das autorizações por parte dos 50 comerciantes 
irregulares, pois as autorizações são definidas como atos administrativos estáveis, 
vinculados e bilaterais. 

C) não há direito líquido e certo à obtenção das autorizações por parte dos 50 comerciantes 
irregulares, pois as autorizações são definidas como atos administrativos precários, 
discricionários e unilaterais. 

D) não há direito líquido e certo à obtenção das autorizações por parte dos 50 comerciantes 
irregulares, pois as autorizações são definidas como atos administrativos precários, 
vinculados e  unilaterais. 
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16. João dos Anzóis, servidor público civil  municipal, ao dirigir veículo oficial em dia de trabalho e 
durante o seu expediente, acabou por atropelar um cidadão do município da Maré Serena. 
João dirigia dentro de todos os limites impostos pela normativa de trânsito hoje vigente, e o 
acidente foi fruto de uma fatalidade. O cidadão atropelado sofria de problemas mentais 
graves, estava alcoolizado, perambulando sozinho pelas vias da cidade e se lançou 
repentinamente na frente do veículo de forma a impossibilitar qualquer reação de João no 
sentido de evitar o acidente. As lesões do acidentado foram superficiais e leves, pois João 
dirigia em baixa velocidade. Como houve danos físicos leves ao cidadão  atropelado e ação 
por parte de João, há quem especule haver direito de indenização à vítima. Avaliando-se o 
episódio com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal, conclui -se que a responsabilidade 
civil do município é  

A) subjetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o agente público causador do 
dano. 

B) subjetiva, não sendo assegurado o direito de regresso contra o  agente público causador 
do dano. 

C) objetiva, não sendo assegurado o direito de regresso contra o agente público causador do 
dano. 

D) objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o agente público causador do 
dano. 

 

17. O Direito vigente, a partir de diretrizes constitucionais, uniformiza , em território nacional, o 
entendimento de que a principal via de ingresso na administração pública envolve a 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e de títulos. Excepcionalmente, 
todavia, poderão existir sujeitos ocupando unidades laborais administrativas sem a aprovação 
prévia em concurso público – é o que ocorre, por exemplo, no âmbito dos cargos de livre 
nomeação e de livre exoneração. Visando reduzir a liberdade do gestor nas nomeações para 
cargos em comissão e com o objetivo de combater a prática do nepotismo no Brasil, foi 
editada, pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante n.º 13.Nesse contexto, 
Ermenegildo dos Anzóis, Prefeito do Município do Elo Perdido, desejando obter informações 
sobre a possibilidade de nomear para cargo administrativo em comissão sua prima em 
primeiro grau e sua sobrinha, formulou consulta à Procuradoria do Município. Tomando por 
base o texto expresso da súmula vinculante n.º 13, o prefeito Ermenegildo dos Anzóis  

A) não poderá nomear sua prima e nem sua sobrinha para cargos em comissão no município 
do Elo Perdido. 

B) não poderá nomear sua prima para cargo em comissão no município, porém poderá 
nomear sua sobrinha. 

C) poderá nomear sua prima e sua sobrinha para cargos em comissão no município do Elo 
Perdido. 

D) poderá nomear sua prima para cargo em comissão no município, porém não poderá 
nomear sua sobrinha. 

 

18. Visando aperfeiçoar o combate à corrupção no âmbito da administração pública brasileira, foi 
publicada a Lei Federal n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, mais conhecida como “Lei de 
Improbidade Administrativa”. A lei em questão, responsável por prever três modalidades 
diversas de improbidade (improbidade por ato que promove enriquecimento ilícito, 
improbidade por ato que gera lesão ao erário e improbidade por ato que viola princípio da 
Administração), é também disciplinadora do tema da prescrição das ações que buscam levar 
os atos de improbidade para análise do Judiciário. Expõe a normativa mencionada que as 
ações destinadas a levar a efeito as sanções nela previstas podem ser propostas  

A) até seis anos da data da apresentação, à administração pública, da prestação de contas 
final pelas entidades da administração direta e indireta.  

B) até seis anos após o término do exercício de mandato, com exceção dos casos de 
reeleição. 

C) até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de 
função de confiança.  

D) até cinco anos da data da apresentação, à administração pública, da declaração de bens 
dos órgãos da administração indireta.  
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19. Buscando detalhar e disciplinar a ideia de devido processo legal administrativo, foi publicada 
no Brasil a Lei Federal n.º 9. 784, de 1999. Inúmeros são os temas disciplinados por essa 
normativa, a exemplo dos princípios do processo administrativo, da motivação dos atos da 
administração e dos direitos e deveres do administrado no processo. No que diz respeito ao 
recurso administrativo, a lei estabelece que 

A) este será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no 
prazo de dez dias, encaminhará o recurso à autoridade superior.  

B) este será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no 
prazo de cinco dias, encaminhará o recurso à autoridade superior.  

C) é de doze dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da 
ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.  

D) é de quinze dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da 
ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.  

 

20. A administração pública brasileira, a partir de diretrizes constitucionais explícitas, submete  - 
se ao princípio da publicidade. Assim sendo, o Poder Público, habitualmente, deverá oferecer 
publicidade a tudo aquilo que realiza, salvo em situações excepcionais e devidamente 
amparadas pelo Direito vigente. Além de tratar da publicidade dos atos da administração, o 
constituinte brasileiro deu ao cidadão o direito de acesso à informação, verdadeiro corolário 
da ideia de cidadania. Objetivando esmiuçar a tutela da publicidade e do direito de acesso à 
informação, o legislador nacional recentemente elaborou e publicou a Lei Federal n.º 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação. Essa lei 
segue a linha constitucional de estabelecer a publicidade e o acesso à informação como 
regras, e o sigilo dos dados da administração como exceção. Nesse sentido, a normativa 
mencionada, em seu art. 24, § 1º, expõe a classificação dos prazos máximos de restrição do 
acesso à informação determinando que as informações  

A) semirreservadas têm prazo máximo de 2 (dois) anos.  

B) secretas têm prazo máximo de 10 (dez) anos.  

C) reservadas têm prazo máximo de 3 (três) anos.  

D) ultrassecretas têm prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos.  

 

21. O princípio do poluidor pagador ou da responsabilização, no Direito Ambiental, induz a 
algumas consequências lógicas quando da análise de dano ambiental. Nesse contexto, o 
referido princípio 

A) tem um caráter apenas repressivo, no sentido de que, ocorrendo danos, o poluidor será 
responsável por sua reparação com base na teoria objetiva da reparação civil.  

B) preconiza que aquele que se utiliza de recurso ambiental e enseja degradação ambiental 
deve arcar com os custos para minimizá-la ou para repará-la. 

C) conduz à ideia de que a reparação “in natura”, aquela que busca restabelecer o “status 
quo ante”, é uma pretensão acessória na demanda ambiental. 

D) estabelece que a poluição é tolerada, desde que haja reparação, com a recomposição “in 
natura” e a indenização dos danos insuscetíveis de recomposição.  

 

22. A Constituição Federal de 1988 é documento de extremada relevância para o direito 
brasileiro, especialmente se considerada a sua posição superior dentro da hierarquia do 
ordenamento jurídico interno. Dentre as diversas previsões normativas que apresenta, a 
Constituição é responsável por tratar dos direitos e garantias fundamentais. No âmbito 
desses direitos e garantias, o texto constitucional  

A) conferiu aos direitos fundamentais, em sua generalidade, aplicabilidade imediata e , aos 
direitos individuais, especificamente, o status de cláusulas pétreas explícitas.  

B) ofereceu status de emenda aos tratados internacionais de direitos humanos aprovados em 
dois turnos e com dois terços dos votos dos membros do Congresso.  

C) ofereceu status de emenda aos tratados internacionais de direitos humanos aprovados em 
um turno e com dois terços dos votos dos membros do Congresso 

D) conferiu às normas definidoras de direitos fundamentais sociais o status de programáticas 
de aplicabilidade imediata.  
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23. No atual contexto pós-positivista, os princípios são usualmente definidos como espécies do 

gênero norma jurídica, marcados por ampla função normogenética e por força normativa. A 

Constituição Federal de 1988, atenta à relevância dessas espécies normativas, tratou de 

expressamente estabelecer a tutela jurídica de inúmeros princípios. Nesse contexto, são 

princípios explícitos no texto constitucional os seguintes:  

A) supremacia do interesse público sobre o privado e proporcionalidade.  

B) propriedade privada e busca do pleno emprego.  

C) redução das desigualdades sociais e regionais e desenvolvimento sustentável.  

D) indisponibilidade do interesse público e defesa da paz.  
 

 

24. O Brasil, inspirando-se em exemplos internacionais, adotou em seu texto constitucional o 

modelo de organização federalista do Estado. Nesse sentido, são entes federados dotados de 

autonomia a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A esse respeito, o texto 

constitucional estabeleceu que: 

A) é competência comum dos municípios, dos estados e da união zelar pela guarda da 
Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; 
cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras 
de deficiência; legislar sobre o regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, 
aérea e aeroespacial. 

B) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de 
consulta prévia, mediante referendo, às populações dos municípios envolvidos, após 
divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da 
lei. 

C) será observado, para a composição das Câmaras Municipais, o limite máximo de 10 (dez) 
Vereadores, nos municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; de 12 (doze) 
Vereadores, nos municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 
(trinta mil) habitantes; de 15 (quinze) Vereadores, nos municípios com mais de 30.000 
(trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habi tantes. 

D) será observado, para a composição das Câmaras Municipais, o limite máximo de 9 (nove) 
Vereadores, nos municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes ; de 11 (onze) 
Vereadores, nos municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30 .000 
(trinta mil) habitantes; de 13 (treze) Vereadores, nos municípios com mais de 30.000 
(trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.  

 

 

25. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, norma de sobredireito ou de base, 

consiste em um conjunto de normas que tem por objetivo disciplinar as próprias normas 

jurídicas em relação a sua interpretação, integração, vigência e eficácia. A esse respeito, é 

correto afirmar: 

A) a Constituição Federal, com base no primado da segurança jurídica, de forma expressa, 
previu o resguardo do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.  

B) as regras sobre o início e o fim da personalidade, do nome e da capacidade, são 
determinadas pela lei do país de nascimento da pessoa.  

C) a repristinação, fenômeno da restauração da lei pela perda da vigência da lei revogadora, 
é um fenômeno automático no direito brasileiro.  

D) as leis estão sujeitas ao princípio da obrigatoriedade, pelo que se impõe sua aplicação a 
todos os destinatários indistintamente, a exceção da escusa de desconhecimento legal.  
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26. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, tem gerado grandes debates 
entre os civilistas, principalmente por revisar por completo e com mudança de paradigma a 
teoria das incapacidades prevista no sistema anterior. Uma dessas alterações, supõe que  

A) são absolutamente incapazes aqueles que, mesmo em razão de causa transitória, não 
puderem exprimir sua vontade.  

B) a pessoa com deficiência mental e intelectual em idade núbil poderá firmar o matrimônio 
pessoalmente. 

C) a ausência traz como consequência a incapacidade absoluta.  

D) são considerados relativamente incapazes os ébrios ocasionais e os pródigos.  
 

27. A evolução da sociedade e das relações jurídicas estabelecidas ocasiona sit uações em que, 
devido a ato praticado por outrem, determinada pessoa é chamada como garantidora e 
responsável pela reparação do ato lesivo, mesmo que não tenha participado diretamente para 
a ocorrência do fato. A doutrina chama essa situação de responsabil idade indireta, pela qual 
se conclui que 

A) a responsabilidade civil objetiva indireta é aquela derivada de ato praticado por bens 
semoventes. 

B) a responsabilidade civil do incapaz, quando as pessoas por ele responsáveis não tiveram 
obrigação de fazê-lo ou não tiverem meios suficientes, será equitativa.  

C) a responsabilidade do patrão por atos de seus prepostos ou empregados dá -se por culpa 
in elegendo. 

D) a responsabilidade do pai ou responsável e eventual pagamento de indenização por ato de 
filho incapaz enseja o direito de regresso.  

 

28. Sobre o tema bens públicos, seu regime jurídico e suas classificações, é correto afirmar:  

A) o usucapião, como forma de aquisição de propriedade, é aplicável aos bens públicos 
dominiais. 

B) a determinação legal estabelece a energia elétrica como bem de uso comum do povo.  

C) a cobrança de eventual taxa para sua utilização não retira , do bem público, a qualidade de 
bem de uso comum do povo. 

D) o bem pertencente à autarquia não possui a característica de bem público e sua al ienação 
se dá sem necessidade de autorização legal.  

 

29. Segundo Clóvis Beviláqua, forma é o conjunto de solenidades que se devem observar para 
que a declaração de vontade tenha eficácia jurídica. A sistemática do Código Civil, nesse 
condão, inspira-se no conceito de que 

A) o falso motivo, determinante ou não, é qualificado como defeito do negócio jurídico.  

B) o silêncio como uma forma válida de manifestação de vontade é regra geral.  

C) o princípio do consensualismo é regra quando se trata da forma do negócio jurídico.  

D) o desconhecimento da reserva mental conduz à nulidade da manifestação de vontade.  
 

30. Ao disciplinar a responsabilidade do prefeito municipal por crimes de responsabilidade 
cometidos no exercício do mandato ou em decorrência dele, o Decreto Lei 201/1967 
estabelece que  

A) os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais afastam a hipótese de recebimento 
de transferência voluntária em desacordo com a lei.  

B) a negligência do prefeito em fiscalizar seus subordinados é suficiente para imputar  a ele a 
tipificação dos delitos previstos nesse decreto. 

C) os prefeitos municipais e vereadores são os destinatários básicos das infrações penais 
tipificadas nesse decreto. 

D) a Justiça Estadual é competente para processar e julgar prefeito por desvio de verba 
transferida e incorporada ao patrimônio municipal.  
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31. A interpretação decorre da análise da norma jurídica que vai ser aplicada aos casos 

concretos. No caso do Direito Previdenciário,  

A) a interpretação vinculada ao  modelo positivista tem a sua melhor forma de expressão, 
garantindo segurança para o beneficiário, por ser um dos Direitos e Garantias 
fundamentais previstos na Constituição.  

B) o princípio do in dubio pro misero determina que a decisão deve ser a mais favorável ao 
beneficiário, de modo que é dado ao aplicador do Direito ignorar preceito expresso de lei 
e aplicar outro mais favorável com base nesse princípio. 

C) a aplicação da interpretação mais favorável ao segurado acontece a parti r da doutrina, 
sem que seja determinada pela própria lei, que passa ao largo de conceder critérios 
interpretativos. 

D) o intérprete deve atentar para os fundamentos e objetivos do Estado Democrático de 
Direito, de maneira especial para a dignidade da pessoa humana e para a redução das 
desigualdades sociais, além de atentar para o trabalho como alicerce da Ordem Social.  

 

 

32. O Código de Processo Civil trouxe inovações quanto aos itens obrigatórios para a 

regularidade da petição inicial, entre as quais  

A) destacam-se o fato e os fundamentos jurídicos do pedido.  

B) aponta-se a opção ou não do autor pela audiência de conciliação ou de mediação.  

C) destacam-se as provas com que o autor pretende mostrar a verdade dos fatos.  

D) aponta-se o pedido com suas especificações. 

 

 

33. Humberto Theodoro Junior menciona que os recursos devem acomodar-se às formas e às 

oportunidades previstas em lei, para não tumultuar o processo e frustrar o objetivo da tutela 

jurisdicional em manobras caprichosas e de má-fé. No tocante aos efeitos dos recursos e o 

novo sistema recursal do Código de Processo Civil, analise as afirmativas a seguir:  

I 

em contrarrazões, o apelado deverá impugnar questão resolvida na fase de 

conhecimento, na hipótese de a decisão a seu respeito não incidi r nas hipóteses de 

cabimento do agravo de instrumento.  

II 
a remessa necessária não se aplica quando a decisão importa em condenação para o 

município em valor inferior a mil salários mínimos.  

III 
em agravo de instrumento, a sustentação oral passou a ser permitida de forma ampla, 

pelo tempo de 15 min. 

IV 

a reforma de sentença que reconheça decadência ou prescrição tem como 

consequência o julgamento do mérito da questão pelo próprio tribunal, se possí vel, 

sem o retorno do processo para o juízo de primeiro grau.  

Sobre a temática, em pauta, estão corretas as afirmativas  

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
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34. O poder de criar tributos em abstrato vem do Estado. Como esse poder de incursão 

patrimonial tem caráter compulsório, é imprescindível a existência de balizamentos 

constitucionais, que são as limitações ao poder de tributar, as quais se referem aos princíp ios 

constitucionais tributários e às imunidades tributárias. Tendo como base essas informações, 

analise as seguintes afirmativas:  

I 

A capacidade contributiva é voltada para os impostos reais, sendo o princípio 

operacionalizado por meio das técnicas da progressividade, proporcionalidade e 

seletividade. 

II 
A implicação do princípio da isonomia resulta no princípio da interpretação objetiva do 

fato gerador e no princípio da capacidade contributiva.  

III 

A ideia de que nova lei só alcança fatos geradores futuros, evitando fatos geradores 

totalmente concluídos, inclusive os fatos pendentes, é uma decorrência lógica do 

princípio da irretroatividade. 

IV 

Apesar de o texto constitucional só determinar a aplicação do princípio da capacidade 

contributiva aos impostos, a jurisprudência do STF entende que tal princípio é 

extensível a outras espécies tributárias.  

Estão corretas as afirmativas 

A) I e III. 

B) II e IV. 

C) II e III. 

D) I e IV. 

 

 

35. O estudo dos tributos municipais, das imunidades tributárias e dos princípios que regem essa 

matéria indica que 

A) o local de pagamento do Imposto sobre serviços de qualquer natureza é o município onde 
ocorreu a prestação do serviço.  

B) a elevação progressiva da base de cálculo de IPTU, conforme os ditames da Lei 
10.257/2001, requer a necessidade de lei específica para cada aumento, com a devida 
observância da anterioridade clássica.  

C) ainda quando alugados a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel per tencente a 
qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição Federal, desde que 
o valor dos alugueis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram 
constituídas. 

D) o município pode, hodiernamente, por lei específica, conceder isenção tributária em 
relação ao Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


