CADERNO DE QUESTÕES E GABARITO
PROVA TIPO: CARREIRAS FISCAIS NÍVEL SUPERIO
OR
CONCURSO DE BOLSAS 2011.2
RACIOCÍNIO LÓGICO
Relativamente a uma mesma prova de um concurso a que se submeteram, três amigas fizeram as
seguintes declarações:
Ana: Valéria foi reprovada
vada no concurso e Luiza foi aprovada.
Valéria: Se Ana foi reprovada no concurso, então Luiza também o foi.
Luiza: Eu fui aprovada no concurso, mas pelo menos uma das outros duas não o foi.
Admitindo-se
se que as três declarações são verdadeiras, então
a) Anaa foi a única das três que foi aprovada no concurso.
b)) Valéria foi a única dos três que foi aprovada no concurso.
c)) Luiza foi a única das três que foi aprovada no concurso.
d)) Ana foi a única das três que foi reprovada no concurso.
e) Valéria foi a única das três que foi reprovada no concurso.

Pela análise da sucessão de multiplicações de números inteiros positivos abaixo
1 × 1=1
11 × 11 = 121
111 × 111 = 12321
1111 × 1111 = 1234321
............................................
............................................
conclui-se
se corretamente que, efetuando 11 111 111 × 11 111 111, obtém-se
obtém se um número cuja
soma dos algarismos é igual a
a) 60 b) 62 c) 64 d) 66 e) 68
Uma proposição logicamente equivalente à negação da proposição “se o cão mia, então o gato
não late” é a proposição
a) o cão mia e o gato late.
b) o cão mia ou o gato late.
c) o cão não mia ou o gato late.
ate.
d)) o cão não mia e o gato late.
e)) o cão não mia ou o gato não late.
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Em um determinado ano, um dia de março ocorreu numa quinta-feira e o mesmo dia no mês
de fevereiro numa quarta-feira. Se o dia primeiro de janeiro desse ano foi um domingo, o dia
31 de dezembro será:
a) quarta-feira
b) terça-feira
c) segunda-feira
d) domingo
e) sábado
Dois relógios foram acertados simultaneamente. O relógio A adianta 40s por dia e o relógio B
atrasa 80s por dia. Qual a hora certa quando A marca 11h 25min e B marca 11h 19min?
a) 11h. 23 min.
b) 11h. 22 min.
c) 11h. 21 min.
d) 11h. 20 min.
e) 11h. 19 min.

PORTUGUÊS
“Para que as pessoas vivam bem, três condições são essenciais: garantia de salário justo,
proteção do meio ambiente e defesa do consumidor.”
Há, no período acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um complemento nominal;
dois complementos nominais;
três complementos nominais;
quatro complementos nominais;
nenhum complemento nominal.

“Uma situação que apresenta dúvidas é a existência de muitas leis que precisam ser alteradas
para que se adaptem a uma realidade que muda de forma mais rapidamente do que a
capacidade dos legisladores de elaborarem novas leis.”
Em relação às ocorrências da palavra QUE no trecho acima, é corretos afirmar que há:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

três pronomes relativos, uma conjunção integrante e uma conjunção subordinativa;
dois pronomes relativos, uma conjunção integrante e duas conjunções subordinativas;
três pronomes relativos e duas conjunções integrantes;
dois pronomes relativos, duas conjunções integrantes e uma conjunção subordinativa;
três pronomes relativos e duas conjunções subordinativas.

“Essa discussão mostra algumas situações ainda não consolidadas em nossa sociedade, pois
ainda há muita coisa que precisa ser melhorada.”
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado não tenha valor adjetivo:
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

essa;
algumas;
nossa;
muita;
melhorada.

A respeito da impessoalidade, com base no Manual de Redação da Presidência da República,
pode-se afirmar que ela decorre:
I - da ausência de impressões individuais de quem comunica: embora se trate, por exemplo, de
um expediente assinado por Chefe de determinada Seção, é sempre em nome do Serviço
Público que é feita a comunicação. Obtém-se, assim, uma desejável padronização, que permite
que comunicações elaboradas em diferentes setores da Administração guardem entre si certa
uniformidade;
II - da impessoalidade de quem recebe a comunicação, com duas possibilidades: ela pode ser
dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a outro órgão público. Nos dois
casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal;
III - do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o universo temático das comunicações
oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural que não
caiba qualquer tom particular ou pessoal.
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente os itens I e II estiverem corretos;
se somente os itens I e III estiverem corretos;
se somente os itens II e III estiverem corretos;
se todos os itens estiverem corretos;
se nenhum item estiver correto.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República, analise as afirmativas a seguir
quanto à apresentação dos documentos em Padrão Ofício:
I - os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos em ambas as faces do papel.
Neste caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas pares
(“margem espelho”);
II - deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman ou Arial de corpo 12 no texto em geral,
11 nas citações, e 10 nas notas de rodapé;
III - para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte
maneira: tipo do documento + número do documento + palavras-chaves do conteúdo;
Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

se somente os itens I e II estiverem corretos;
se somente os itens I e III estiverem corretos;
se somente os itens II e III estiverem corretos;
se todos os itens estiverem corretos;
se nenhum item estiver correto.
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Assinale a alternativa em que a palavra indicada não tenha sido formada pelo mesmo
processo que infraestrutura.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

antissocial;
contrarregra;
democracia;
reescritura;
ultrassom.

Assinale a alternativa em que a correspondência entre a primeira e a segunda coluna esteja
incorreta, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República.
Cargo

Forma de tratamento

(A)

Governador

Vossa Excelência

(B)

Prefeito

Vossa Excelência

(C)

Delegado de Polícia

Vossa Excelência

(D)

Vereador

Vossa Senhoria

(E)

Presidente do INSS

Vossa Senhoria

Qual palavra pode substituir a destacada em “Não consigo, portanto, chegar a uma conclusão”
sem que haja alteração de sentido ou incorreção gramatical?
a)
b)
c)
d)
e)

logo.
conquanto.
porquanto.
pois.
contudo.

Em relação às correspondências oficiais, analise as afirmações abaixo.
I – Ata: redigida sem parágrafos, sem abreviatura de palavras ou expressões, sem emendas ou
rasuras. Se constatado erro ou omissão, no momento de redigi-la, emprega-se a expressão
“em tempo”.
II – Requerimento: Entre o destinatário e o corpo do texto, deve haver espaço de sete linhas
pautadas ou de sete espaços duplos, onde será redigido o despacho.
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III – Ofício e memorando: os fechos “respeitosamente” e “atenciosamente” são empregados,
respectivamente, para autoridades superiores e para as da mesma hierarquia ou de hierarquia
inferior, seguidos de vírgula.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II e III.
todas.

“Lei boa é aquela que todos aprovam.”
A forma verbal inadequada, quanto ao padrão culto, para substituir o termo destacado acima
é:
a)
b)
c)
d)
e)

aceitam.
cumprem.
concordam.
acatam.
pedem.

MATEMÁTICA
Celso e Diana prestavam atendimento ao público quando em determinado momento
resolveram que as duas filas que atendiam deveriam ficar com o mesmo número de pessoas.
Para isso foram adotados os seguintes procedimentos:
– primeiramente, da fila de Celso para a de Diana, foram deslocadas tantas pessoas quantas
havia na fila de Diana;
– em seguida, da fila de Diana para a de Celso, foram deslocadas tantas pessoas quanto a
quantidade das que haviam restado na fila de Celso.
Se, após esses dois procedimentos, ambas as filas ficaram com 16 pessoas, então, inicialmente,
o número de pessoas na fila de
(A) Celso era 18.
(B) Diana era 14.
(C) Celso era 20.
(D) Diana era 15.
(E) Celso era 24.
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Os 60 soldados de uma equipe foram igualmente divididos em grupos para participarem de
uma aula prática sobre um novo programa de computador, ficando cada grupo em uma
máquina. Entretanto, na hora da aula, três dos computadores travaram e os outros grupos
tiveram que receber uma pessoa a mais. Após essa redistribuição, o número de grupos era
(A) 15
(B) 12
(C))10
(D) 9
(E) 6

Se IR denota o conjunto dos números reais e f(x) = 2x - 1 e g(x) = x2 + 4x + 3 são funções de IR
em IR, então a lei de definição da função composta g o f é dada por
(A) 2x2 + 8x +5
(B) 4x2 + 4x -1
(C) 2x4 + 7x2 + 2x - 3
(D) 2x4 − 5x2 + 36
(E) x4 − x2 + x −1

A função f: R→R é tal que, para todo número real x,
f (3x) = 3 f(x). Sabendo-se que f (9) = 45, então o valor de [f (1)]2 é igual a:
(A) 25
(B) 15
(C) 0
(D) 30
(E) 35

Um relatório estima que, daqui a t anos, estará circulando pelo interior da área portuária N
t

veículos. Se N = k .4 16 , daqui a 8 anos estará circulando
(A) 5k
6

(B) 4k
(C) 3k
(D) 2k
(E) k

CONTABILIDADE
Assinale abaixo a única opção que contém uma afirmação correta.
a) Pelo princípio da continuidade, a entidade deverá existir durante o prazo estipulado no
contrato social e terá seu Patrimônio contabilizado a Custo Histórico.
b) Para obedecer ao princípio contábil da prudência, quando houver duas ou mais hipóteses de
realização possível de um item, deve ser utilizada aquela que representar um maior ativo ou
um menor passivo.
c) Segundo o princípio da competência, as receitas e as despesas devem ser incluídas na
apuração do resultado do período em que, efetivamente, ocorrerem os recebimentos ou
pagamentos respectivos.
d) O princípio da oportunidade determina que os registros contábeis sejam feitos com
tempestividade, no momento em que o fato ocorra, e com integralidade, pelo seu valor
completo.
e) Existe um princípio contábil chamado “Princípio da Atualização Monetária” que reconhece
que a atualização monetária busca atualizar o valor de mercado e não o valor original; por isso,
não se trata de uma “correção”, mas apenas de uma “atualização” dos valores.

A Lei nº 6.404/76 – Lei das S/A’s, com suas diversas atualizações, determina que, ao fim de
cada exercício social, com base na escrituração mercantil da companhia, exprimindo com
clareza a situação do patrimônio e as mutações ocorridas no exercício, a diretoria fará elaborar
as seguintes demonstrações financeiras:
a) balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do
resultado do exercício; demonstração das origens e aplicações de recursos; demonstração dos
fluxos de caixa; e, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
b) balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do
resultado do exercício; demonstração dos fluxos de caixa; e demonstração do valor
adicionado.
c) balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do
resultado do exercício; demonstração das origens e aplicações de recursos; e demonstração
das mutações do patrimônio líquido.
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d) balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do
resultado do exercício; demonstração das origens e aplicações de recursos; e, se companhia
aberta, demonstração das mutações do patrimônio líquido.
e) balanço patrimonial; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; demonstração do
resultado do exercício; demonstração dos fluxos de caixa; e, se companhia aberta,
demonstração do valor adicionado.

De acordo com a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), analise as afirmativas a seguir:

I – A Depreciação reconhecida no período corresponde a uma retenção do valor adicionado.
II – A remuneração paga (devida ou creditada) a autônomos corresponde a uma distribuição
do valor adicionado para a sociedade.
III – Os juros recebidos das aplicações financeiras (Receitas Financeiras na DRE) correspondem
a um abatimento dos “Juros e Aluguéis” evidenciados na DVA como distribuição do valor
adicionado a terceiros e investidores.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Ao longo da existência de uma entidade, vários fatos podem ocorrer e que refletem no
patrimônio desta de forma positiva ou negativa. Em relação aos fatos contábeis e suas
respectivas variações no patrimônio, assinale a opção incorreta.

(A) A Insubsistência Passiva acontece quando algo que deixou de existir provocou efeito
negativo no patrimônio da entidade.
(B) Quando ocorre uma Superveniência Passiva, a Situação Líquida diminui.
(C) As Superveniências provocam sempre um aumento do passivo ou do ativo.
(D) O desaparecimento de um bem é um exemplo de Insubsistência do Passivo.
(E) Toda Insubsistência do Passivo é uma Insubsistência Ativa.
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A Cia. Comercial Régulus é uma empresa mercantil, contribuinte do ICMS por movimentação
econômica (alíquota = zero), contribuinte do IR pelo Lucro Real (25%) contribuinte da CS (10%),
contribuinte de PIS e COFINS (2% e 8%, respectivamente) não-contribuinte de IPI nem do ISS.
No dia 31/08/2006, a Cia. Comercial Régulus adquiriu 100 unidades do produto "X". Os dados
na nota fiscal de compra eram os seguintes:
• O Fornecedor é um atacadista;
• A compra foi negociada FOB no estabelecimento do comprador (free on board no
destino);
• Valor das mercadorias (com impostos) = $ 2.000,00 pelas 100 unidades;
• ICMS sobre as mercadorias (zero);
• PIS sobre as mercadorias (2%);
• COFINS sobre as mercadorias (8%).
Com base, somente, nessas informações, apure o custo unitário das mercadorias adquiridas
em 31/08/2006, que foi lançado no Estoque da Cia. Comercial Régulus.
(A) $ 18,00
(B) $ 18,40
(C) $ 19,60
(D) $ 20,00
(E) $ 22,00

DIREITO CONSTITUCIONAL
Luis Gustavo responde a processo de pedido de pensão alimentícia na comarca do
Rio de Janeiro. Ele foi condenado a pagar mensalmente a quantia de R$ 2.300,00 à
sua ex-esposa Marcela, de pensão alimentícia devida a seu filho Pedro. Ocorre que
há dois meses Luis Gustavo não cumpre com as suas obrigações, e, por isso, Marcela
decide denunciá-lo à polícia. Certo dia, caminhado pelas ruas de Botafogo, bairro
onde mora, Luis Gustavo é reconhecido por um policial. Ao ser abordado pela
autoridade Luis saiu correndo, e inicia-se uma perseguição. Luis então consegue se
refugiar na casa de um parente. Chegando ao local, o dono da casa consentiu a
entrada dos policiais que conseguiram enfim capturar Luis Gustavo. Considerando a
situação hipotética assinale a alternativa correta.
a) Já que a entrada foi consentida pelo morador não há nenhum óbice para o policial
efetuar a prisão em flagrante delito.
b) Mesmo o morador permitindo a entrada dos policiais dentro de sua casa, os
mesmos não poderiam efetuar a prisão de Luis Gustavo pois trata-se de conduta
que não admite flagrante.
c) O morador não poderia recusar-se a consentir a entrada das autoridades, pois
trata-se de flagrante delito de crime previsto em lei.
d) O flagrante delito desta conduta específica é do tipo continuado, portanto passível
de prisão a qualquer tempo.
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e) A inviolabilidade do domicílio foi seriamente violada pelos policiais em questão,
pois mesmo com o consentimento do morador, eles não poderiam adentrar na
casa sem mandado judicial durante o dia.

Considerando a jurisprudência do STF, assinale a opção correta acerca dos direitos e
garantias fundamentais.
a) Suponha que Maria, viúva de servidor público estadual, estivesse recebendo, com
base em lei estadual, pensão de 100% do valor da remuneração do cargo efetivo
do falecido marido e que lei estadual superveniente tenha reduzido esse
percentual para 50% do valor da remuneração do cargo. Nessa situação hipotética,
a redução legal alcança o benefício recebido por Maria, já que não há direito
adquirido a regime jurídico.
b) Suponha que, por determinação judicial, tenha sido instalada escuta ambiental no
escritório de advocacia de Pedro, para apurar a sua participação em fatos
criminosos apontados em ação penal. Nessa situação hipotética, se essa escuta foi
instalada no turno da noite, quando vazio estava o escritório em tela, eventual
prova obtida nessa diligência será ilícita, por violação ao domicílio, ainda que
preenchidos todos os demais requisitos legais.
c) Considere que Paulo tenha respondido a processo administrativo disciplinar e
optado por nomear como seu defensor um colega de trabalho que não era nem
advogado nem bacharel em direito. Nessa situação hipotética, caracteriza-se
violação ao princípio da ampla defesa.
d) Considere que Carla, menor com 10 meses de idade, não tenha acesso a uma
creche pública gratuita por falta de vagas. Nessa situação hipotética, não poderia
Carla ser matriculada em uma creche pública por força de decisão judicial, visto
que a criação das condições desse serviço público decorre da análise dos critérios
de conveniência e oportunidade do administrador, não havendo direito subjetivo
na espécie.
e) Suponha que Pedro, menor com 10 anos de idade, não tenha acesso a
medicamento gratuito fornecido pelo SUS. Nessa situação hipotética, tem
legitimidade para impetrar ação civil pública o MP, com vistas a condenar o ente
federativo competente a disponibilizar esse medicamento, sem que haja
usurpação da competência da defensoria pública.

Assinale a alternativa que não expressa a jurisprudência firmada pelo STF.
a) Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de
segurança.
b) É constitucional lei que fixa prazo de decadência para impetração de mandado de
segurança.
c) Não cabe mandado de segurança enquanto não for apreciado pedido de
reconsideração do ato feito em via administrativa.
d) A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor
dos associados independe da autorização destes.
e) A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando
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a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.

A respeito do instituto da extradição, é correto afirmar que:
a) o princípio da isonomia, assegurado no caput do art. 5° da CF de 1988, veda que se
dê tratamento distinto a brasileiros e estrangeiros residentes no país, em matéria
de extradição.
b) o reconhecimento da situação de refugiado pelo Poder Executivo não impede a
extradição, se o estrangeiro estiver sendo acusado de crime comum que não
tenha qualquer pertinência com os fatos considerados para a concessão do
refúgio.
c) não se admite a extradição de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha
filhos brasileiros.
d) só é admissível a extradição de brasileiro naturalizado na hipótese de estar sendo
acusado de crime praticado anteriormente à naturalização.
e) a extradição de brasileiro nato só é possível em caso de envolvimento comprovado
com a prática de terrorismo.

Assinale a opção correta.
a) Se a Câmara dos Deputados autorizar a abertura de processo contra o presidente
da República, o Senado, no caso dos crimes de responsabilidade, poderá entender
pelo não prosseguimento se verificar desde logo a impertinência das acusações.
b) As atribuições constitucionais do presidente da República na condição de Chefe de
Estado são delegáveis aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República
ou ao Advogado-Geral da União.
c) Compete ao presidente da República a nomeação dos Ministros de Estado, a qual,
em certas situações, se condiciona à aprovação do Conselho da República.
d) Diversamente do que ocorre no presidencialismo, no sistema parlamentarista o
chamado referendo ministerial tem o valor de sustentar a validade do ato
praticado pelo Chefe de Estado.
e) O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do
Congresso Nacional, concedida por meio de decreto legislativo, ausentar-se do
país.

A Constituição Brasileira garante o direito de propriedade (art. 5°, XXII), que, por seu
turno, deverá a atender a sua função social (art. 5°, XXIII). Nesse sentido, é correto
afirmar que a Constituição:
a) não admite a expropriação de terras, nem o confisco de bens.
b) assegura que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família,
não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva.
c) permite a desapropriação de imóvel rural que não esteja cumprindo sua função
social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, que incluirá
11

as benfeitorias úteis e necessárias.
d) permite, em caso de iminente perigo público, o uso de propriedade particular por
autoridade pública, assegurado o pagamento de indenização pelo uso da
propriedade.
e) permite a desapropriação de imóvel urbano, por interesse social, mediante prévia
e justa indenização em títulos da dívida pública.

O órgão competente para julgar conflito de competência entre o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) é o:
a)
b)
c)
d)
e)

Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Supremo Tribunal Federal (STF).
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Tribunal Regional Federal (TRF).

Sobre as matérias cuja competência para legislar é concorrente da União, Estados e
Distrito Federal, foram feitas as afirmativas a seguir.
I – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.
II – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
III – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência
legislativa plena.
IV – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, naquilo que lhe for contraditório.
Estão corretas as afirmativas
a)
b)
c)
d)
e)

I e II, apenas.
I e IV, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II, III e IV.

De acordo com a doutrina, os princípios constitucionais fundamentais estabelecidos no
Título I da CF de 1988 podem ser discriminados em princípios relativos (i) à existência,
forma e tipo de Estado; (ii) à forma de governo; (iii) à organização dos Poderes; (iv) à
organização da sociedade; (v) à vida política; (vi) ao regime democrático; (vii) à
prestação positiva do Estado e (viii) à comunidade internacional. Adotando essa
classificação, é exemplo típico de princípio fundamental relativo à forma de governo o
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princípio:
a)
b)
c)
d)
e)

federalista.
republicano.
de soberania.
do pluralismo político.
do Estado Democrático de Direito.

Entre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na CF, inclui-se a plena
liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Nesse
contexto, a criação de associações independe de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento, ressalvada a possibilidade de serem
compulsoriamente dissolvidas por:
a)
b)
c)
d)
e)

decisão judicial, apenas após o trânsito em julgado.
decreto específico do Governador do Estado.
orientação do Ministério Público.
determinação da Autoridade Policial em sede de inquérito.
portaria da Presidência da República ou do Ministério da Justiça.

DIREITO ADMINISTRATIVO
“Ato unilateral, precário e discricionário quanto à decisão de outorga, pelo qual se faculta a
alguém o uso de um bem público. Sempre que possível, será outorgada mediante licitação ou,
no mínimo, com obediência a procedimento em que se assegure tratamento isonômico aos
administrados”. Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de direito administrativo. 19.ª ed.,
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 859 (com adaptações).
O texto acima traduz o conceito de:
a) autorização de uso de bem público.
b) permissão de uso de bem público.
c) concessão de uso de bem público.
d) cessão de uso de bem público.
e) concessão de direito real de uso de bem público.

Quando se afirma que o bem público não admite a possibilidade de aquisição de seu domínio
por via de usucapião está-se referindo à hipótese de:
a) titularidade.
b) inalienabilidade.
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c) impenhorabilidade.
d) identifi cação como de uso comum.
e) imprescritibilidade.

“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. Esta é a previsão do
caput do art. 175 da CF. Sobre os serviços públicos, no ordenamento jurídico brasileiro, analise
as assertivas abaixo e assinale a opção correspondente.
( ) Sob o critério formal, serviço público é aquele disciplinado por regime de direito
público.
( ) Segundo o critério material, serviço público é aquele que tem por objeto a satisfação
de necessidades coletivas.
( ) O critério orgânico ou subjetivo classifica o serviço como público pela pessoa responsável
por sua prestação, qual seja, o Estado.
( ) A concessão e a permissão transferem a titularidade de um serviço público a quem
aceitar prestá-lo, mediante licitação.
( ) Enquanto a permissão de serviço público, diante de sua precariedade, ocorre
necessariamente por prazo determinado, a concessão pode ocorrer por prazo indeterminado.
a) V, F, V, F, F
b) F, V, F, F, V
c) F, F, V, V, F
d) V, V, V, F, V
e) V, V, V, F, F

A formalização da concessão de serviço público, disciplinada em sua forma comum pela Lei n°
8.987/95, dar-se-á por contratação
a) direta e sem prazo determinado, em decorrência de ser inexigível a licitação.
b) com licitação prévia e obrigatória, na modalidade de concorrência.
c) com licitação dispensável, devido à prestação ser por conta e risco do concessionário.
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d) em condições legais excepcionais, sem exigência de modalidade licitatória específica.
e) com licitação dispensada, se demonstrada a melhor capacidade do concessionário.

A retomada da execução do serviço pelo poder concedente, quando a concessão
se revelar contrária ao interesse público, antes do prazo estabelecido, denomina-se:
a) reversão, sem pagamento de indenização ao concessionário.
b) concessão patrocinada, na qual mais de 70% da remuneração é paga pela Administração.
c) encampação, fazendo jus o concessionário ao ressarcimento dos prejuízos regularmente
comprovados.
d) concessão administrativa, na qual a remuneração pode ser exclusivamente por
contraprestação de natureza não pecuniária.
e) caducidade, indenizando-se apenas a parcela não amortizada do capital.

Acerca dos princípios constitucionais da Administração Pública, assinale a opção correta.
a) Segundo os princípios da legalidade e da finalidade, os poderes concedidos à Administração
Pública devem ser respaldados pelas devidas disposições legais. No entanto, tais poderes são
ampliados quando a sua atuação fica aquém do mínimo necessário para suprir as demandas de
atendimento ao interesse coletivo.
b) O princípio da publicidade é um requisito formal dos atos administrativos, contratos e
procedimentos, pois apenas a partir da publicação por instrumentos oficiais de divulgação, a
exemplo dos diários oficiais, é que tais ações tornam-se transparentes e efetivas.
c) O princípio da moralidade administrativa, por possuir relação com o princípio da legalidade,
impõe que um ato, para ser legal, isto é, esteja em conformidade com a lei, precisa ser
necessariamente moral.
d) Diferentemente do princípio da legalidade, o princípio da publicidade possui exceções,
quando se refere, por exemplo, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas.
e) O princípio da autotutela refere-se ao poder e dever de declarar a nulidade dos próprios
atos, desde que praticados em desacordo com a lei.

A descentralização é efetivada por meio de delegação quando o Estado
a) delega a alguém o exercício de um serviço público sob condições negociadas e não
alteráveis unilateralmente pelo Estado.
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b) transfere, por contrato ou ato unilateral, unicamente a execução do serviço.
c) cria uma entidade e a ela transfere, mediante previsão em lei, determinado serviço público.
d) transfere aos concessionários e aos permissionários a titularidade de determinado serviço.
e) transfere bens e ações para uma entidade privada.

Acerca da administração indireta na organização administrativa brasileira, assinale a opção
correta.
a) A fundação instituída pelo Poder Público detém capacidade de autoadministração, razão
pela qual não se sujeita ao controle por parte da administração direta.
b) A sociedade de economia mista pode ser organizada sob quaisquer das formas admitidas
em direito.
c) As autarquias estão sujeitas a controle administrativo exercido pela administração direta,
nos limites da lei.
d) A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado organizada exclusivamente sob a
forma de sociedade anônima.
e) A autarquia é pessoa jurídica de direito público dotada de capacidade política.

Com relação às agências reguladoras, analise as afirmativas a seguir.
I. As agências reguladoras integram o aparelho burocrático do Estado como autarquias sob
regime especial.
II. É juridicamente viável a cobrança de taxa – a taxa de fiscalização – pelas agências
reguladoras para destinação específica.
III. O Banco Central não pode ser considerado agência reguladora por carecer de
independência decisória, já que suas decisões condicionam-se aos atos normativos emanados
pelo Conselho Monetário Nacional. Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Quanto à competência para a prática dos atos administrativos, assinale assertiva incorreta.
a) Não se presume a competência administrativa para a prática de qualquer ato, necessária
previsão normativa expressa.
b) A definição da competência decorre de critérios em razão da matéria, da hierarquia e do
lugar, entre outros.
c) A competência é, em regra, inderrogável e improrrogável.
d) Admite-se, excepcionalmente, a avocação e a delegação de competência administrativa pela
autoridade superior competente, nos limites definidos em lei.
e) Com o ato de delegação, a competência para a prática do ato administrativo deixa de
pertencer à autoridade delegante em favor da autoridade delegada.

DIREITO TRIBUTÁRIO

Dentro do campo da repartição constitucional de receitas tributárias, é correto
afirmar:
a) 50% do produto arrecadado pela União a título de imposto sobre a renda retido na
fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo Município a este pertence.
b) 100% do produto arrecadado pela União a título de ITR pertence ao Município onde
está localizada a propriedade rural.
c) 75% do que o Estado arrecada a título de IPVA pertence ao Município de origem do
licenciamento do veículo.
d) até um quarto dos 25% de ICMS que o Estado arrecada pertence aos Municípios
de acordo com o que dispuser lei estadual.
e) até 50% do que o Estado recebe a título de IPI repassado pela União será devido aos
Municípios.
O tributo cuja receita não se submete a repartição de natureza constitucional é o
imposto sobre:
a) circulação de mercadorias e serviços.
b) produtos industrializados.
c) importação de produtos estrangeiros.
d) propriedade territorial rural.
e) propriedade de veículos automotores.
Em relação ao domicílio tributário, é correto afirmar-se que:
a) este pode ser livremente eleito pelo sujeito passivo da obrigação tributária, não
tendo a autoridade administrativa o poder de recusá-lo.
b) relativamente às pessoas jurídicas de direito público, será considerado como seu
domicílio tributário aquele situado no Município de maior relevância econômica da
entidade tributante.
c) quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, aquela que a autoridade administrativa assim eleger.
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d) é definido pelo lugar dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que tenham
dado origem à obrigação tributária, na impossibilidade de aplicação dos critérios de
identificação indicados pelo CTN.
e) no caso de pessoa jurídica de direito privado que possua mais de um
estabelecimento, seu domicílio será aquele cuja escrituração contábil
demonstre maior faturamento.
A competência tributária, assim entendido o poder que os entes políticos têm para
instituir tributos, encontra limites na CF e no CTN. Entre as limitações constitucionais
ao poder de tributar, é incorreto afirmar que:
a) é vedado à União cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
b) é vedado aos entes políticos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
c) é vedado à União conceder isenções de tributos da competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, exceto para os produtos definidos em lei como
integrantes da denominada “cesta básica”.
d) é vedado aos entes políticos, em geral, utilizar tributo com efeito de confisco.
e) por meio de medida provisória, pode a União majorar imposto de sua competência.
Em relação às imunidades, avalie as afirmações abaixo e, em seguida, marque a opção
correta.
I. A diferença básica entre imunidade e isenção está em que a primeira atua no plano
da definição da competência, e a segunda no plano do exercício da competência.
II. As imunidades podem ser definidas em função de condições pessoais de quem
venha a vincular-se às situações materiais que ensejariam a tributação.
III. As imunidades podem ser definidas em função do objeto suscetível de ser
tributado.
IV. A Constituição, ao definir a competência, excepciona determinadas situações que,
não fosse a imunidade, estariam dentro do campo da competência, mas por força da
norma de imunidade, permanecem fora do alcance do poder de tributar.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Há apenas um item correto.
c) Há dois itens corretos.
d) Há três itens corretos.
e) Todos os itens estão errados.
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