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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. A folha de texto definitiva da Prova Discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não 
apropriado qualquer palavra, desenho ou marca que a identifique, sob pena de anulação. A detecção de qualquer marca iden-
tificadora no espaço destinada a transcrição do texto definitivo acarretará na anulação da prova do(a)candidato(a).

7. No momento da entrega da Prova Discursiva o(a) candidato(a) deverá realizar o destaque da filipeta na presença do fiscal 
de sala, o qual receberá tanto a prova discursiva quanto a filipeda correspodente.

8. Somente será corrigida a Prova Discursiva do(a) candidato(a) que atingir a pontuação mínima para aprovação na prova 
objetiva, conforme especificado no item 8.3 do edital. 

9. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

10. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposi-
ção em ata de suas respectivas assinaturas.

12. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

13. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

14. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

15. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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IV. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Oab” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II e III são verdadeiras.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas III é verdadeira.

QUESTÃO 03

Analise o trecho: “No sistema autor-data, após a citação direta longa, apare-
cerá entre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas”. 
Quanto aos vocábulos sublinhados, julgue as proposições a seguir.

I. Os três vocábulos sublinhados são acentuados pelo mesmo princípio.

II. “parênteses” é paroxítona, “último” e “maiúsculas” são proparoxítonas.

III. “parênteses” é proparoxítona, “último” e “maiúsculas” são paroxítonas.

IV. “parênteses” e “maiúsculas” são paroxítonas.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 04

“Se o sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a ini-
cial maiúscula.” 

No trecho acima, o vocábulo “Se” introduz uma Oração Subordinada Adver-
bial:

(a) Concessiva

(b) Condicional

(c) Explicativa

(d) Causal

(e) Consecutiva

QUESTÃO 05

“Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no 
capítulo de Referências. Só serão permitidas notas de rodapé de natureza 
explicativa.” 

Analise as proposições a seguir acerca do trecho acima.

I. “no” é contração.

II. “Só” é advérbio.

III. “de” é preposição.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

Texto I

A ABNT recomenda a utilização de apenas um dos dois sistemas: 
autor-data ou numérico.

 No sistema autor-data, após a citação direta longa, aparecerá en-
tre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, o ano 
de publicação da obra e a página da qual foi extraída aquela citação. Se o 
sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a inicial 
maiúscula. Quando se tratar de paráfrase (citação indireta), pode-se omitir 
o número da página citada, mas mencionar o autor e o ano é obrigatório. 
Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no ca-
pítulo de Referências. Só serão permitidas as notas de rodapé de natureza 
explicativa. (MEZZAROBA & MONTEIRO, 2008) 

 No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de 
rodapé (conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de 
uma numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo. Nes-
te sistema, não podem aparecer notas de rodapé de natureza explicativa. 
Atenção: introdução e conclusão (considerações finais) não são apropria-
das para notas de rodapé.

[GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: JRG, 2016, p.14.]

QUESTÃO 01

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Os dois-pontos após “sistemas” poderiam ser substituídos por pon-
to-e-vírgula sem prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula con-
sertaria gramaticalmente o período.

III. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula pre-
judicaria gramaticalmente o período.

IV. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula man-
teria a correção gramatical.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Nenhuma das proposições é verdadeira.

QUESTÃO 02

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “ABIN” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

II. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Abin” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

III. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “OAB” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.
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I. A substituição de “pode-se” por “se pode” manteria a correção gramatical.

II. A substituição de “pode-se” por “se pode” prejudicaria a correção gra-
matical.

III. A substituição de “pode-se” por “se pode” consertaria gramaticalmente 
o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas II é verdadeira.

(b) Apenas I é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e)Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 09

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “No sistema numérico, a 
fonte consultada aparecerá na nota de rodapé (conforme o padrão ABNT 
de referências), mediante a utilização de uma numeração sequencial e cres-
cente em todo o trabalho ou capítulo.”

I. “No sistema numérico” funciona como adjunto adverbial de lugar.

II. “na nota de rodapé” funciona como adjunto adverbial de lugar.

III. “em todo o trabalho ou capítulo” funciona como adjunto adverbial de 
lugar.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é falsa.

(b) Apenas II é falsa.

(c) Apenas III é falsa.

(d) Todas são falsas.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 10

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pa-
ráfrase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada, mas 
mencionar o autor e o ano é obrigatório.”

I. “Quando” é conjunção subordinativa.

II. “Quando” é conjunção integrante.

III. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração subordinada subs-
tantiva subjetiva reduzida de infinitivo de “é obrigatório”.

IV. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração coordenada sindética 
adversativa de “é obrigatório”.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas II e III são verdadeiras.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 06

“No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de rodapé 
(conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de uma 
numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo.”

Analise as proposições a seguir acerca do acima.

I. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção gra-
matical e preservaria as relações semânticas do período.

II. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção 
gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

III. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a cor-
reção gramatical e preservaria as relações semânticas do período.

IV. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a corre-
ção gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 07

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Só serão permitidas as 
notas de rodapé de natureza explicativa.”

I. A supressão de “as” não causa prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” manteria a cor-
reção gramatical.

III. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” prejudicaria 
a correção gramatical.

IV. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” consertaria 
gramaticalmente o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a)Apenas I é verdadeira.

(b)Apenas I e III são falsas.

(c)Apenas II é verdadeira.

(d)Apenas III é verdadeira.

(e)Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 08

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pará-
frase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada.”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da 
realização do estudo anual de lotação, propor a criação de novas classes de 
empregos sempre que necessário. Da proposta de criação de novas classes 
deverão constar:

• denominação das classes que se deseja criar;

• descrição das respectivas atribuições, requisitos de instrução e experiên-
cia para preenchimento;

• justificativa pormenorizada para sua criação;

• quantitativo dos empregos da classe;

Com base no exposto, assinale a alternativa que corresponde a um dos re-
quisitos apresentados pela Lei 2.333 de 2002 que não consta na lista de 
exigências acima apresentada:

(a) Idade e tempo de serviço dos funcionários lotados em cargos análogos 
ao que se pretende criar.

(b) Demanda de serviços em atraso por falta de mão de obra competente.

(c) Nível salarial das classes a serem criadas. 

(d) Indicação de localidade física da prestação de serviços.

(e) Lista de funcionários efetivos que podem ser deslocados para a função 
específica enquanto não ocorrer o provimento efetivo.

QUESTÃO 12

Tendo como fundamento o disposto na Lei 2.333 de 2002 sobre cargos de 
confiança, assinale a alternativa correta: 

(a) Os cargos de confiança serão preenchidos mediante livre escolha do 
Prefeito Municipal.

(b) O preenchimento dos cargos de confiança se dará, obrigatoriamente, 
por integrantes do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de Resende.

(c) Os reajustes dos vencimentos estabelecidos para os empregos de na-
tureza efetiva ocorrerão três meses antes do reajuste estabelecido para os 
cargos de confiança. 

(d) Os reajustes dos vencimentos dos cargos de confiança seguirão os parâ-
metros aplicados pelo sindicato estadual da classe.

(e) Os cargos de confiança serão criados mediante livre convicção da neces-
sidade por parte do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 13

No que tange às previsões da Lei 2.333 de 2002 sobre concursos públicos, 
assinale a alternativa correta: 

(a) Ainda que inexista candidato aprovado em concurso que não tenha ex-
pirado, é vedada a realização de novo concurso público, para os mesmos 
empregos, durante a validade do concurso anterior. 

(b) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser pror-
rogado, uma única vez, por igual período, a partir de sua homologação.

(c) Não havendo qualquer portador de deficiência que tenha logrado 
aprovação no concurso, a Administração deverá promover novo concurso 
público com inscrição exclusiva para candidatos que se declarem porta-
dores de deficiência. 

(d) Na realização do concurso público somente poderão ser aplicadas pro-
vas escritas, orais e teóricas. 

(e) Fica reservado, às pessoas portadoras de deficiência, o percentual de 
50% (cinquenta por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura. 

QUESTÃO 14

Considerando as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca do Treinamento 
de seus servidores, assinale a alternativa que corresponde ao preenchimen-
to adequado das lacunas do texto abaixo: 

Independentemente dos _________________________ previstos, cada chefia desen-
volverá, com sua equipe, atividades de ___________________________ em serviço, em 
consonância com o programa de desenvolvimento ____________________________ 
estabelecido pela Secretaria de ___________________________.

(a) objetivos / aperfeiçoamento / de recursos humanos / Educação.

(b) resultados / treinamento / profissional / Serviços Públicos.

(c) custos / logística / e aperfeiçoamento / Planejamento.

(d) programas / treinamento / de recursos humanos / Administração

(e) horários / aperfeiçoamento / profissional / Trabalho e Renda

QUESTÃO 15

Tendo em vista as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca da Remunera-
ção, assinale a alternativa incorreta: 

(a) O salário dos empregos públicos é irredutível.

(b) Os aumentos salariais respeitarão os distanciamentos percentuais en-
tre os níveis e padrões.

(c) As classes de empregos de natureza efetiva do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Resende estão hierarquizadas por níveis.

(d) Remuneração é o salário do emprego, acrescido das vantagens pecuniá-
rias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 

(e) Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de emprego público, 
cujo valor segue a tabela comercial, reajustado periodicamente, garantida 
a sua vinculação.

QUESTÃO 16

Com fundamento na lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta: 

(a) Cargo público é a denominação utilizada para identificar o nível de pro-
gressão de carreira de quem exerce serviços públicos, sejam estes em insti-
tuições públicas ou particulares. 

(b) O provimento dos cargos públicos é de competência do chefe do órgão 
ou entidade em que se pretende o preenchimento de cargos. 

(c) O ato de provimento conterá o seu fundamento legal, sendo vedado 
mencionar o padrão de vencimento correspondente ao cargo em questão. 

(d) Só poderá ser investido no cargo público aquele que tiver, no mínimo, 
18 (dezoito) anos completos. 

(e) A nomeação é feita em caráter efetivo para cargos em comissão de no-
meação e exoneração vinculadas. 

QUESTÃO 17

De acordo com as disposições da Lei 3.210 de 2015 acerca do estágio pro-
batório, assinale o item correto:

(a) Findo o estágio, com ou sem pronunciamento das pessoas competentes, 
o servidor tornar-se-á estável. 

(b) No prazo mínimo de 1 (um) ano antes do término do estágio probatório, 
as chefias imediatas do servidores em questão,  informarão ao Secretário 
sobre os requisitos verificados no período de serviços prestados. 
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(c) O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, fica sujeito ao 
estágio probatório de 2 (dois) anos de exercício ininterrupto. 

(d) Será dada vista, ao servidor estagiário, do parecer que for contrário à 
confirmação do servidor, pelo prazo prorrogável de 15 (quinze) dias, para 
que possa contratar um advogado e garantir sua ampla defesa. 

(e) Sendo apresentada defesa contra parecer contrário à confirmação do 
servidor estagiário, o processo será encaminhado à Câmara Municipal que 
decidirá, em caráter definitivo, sobre a confirmação do servidor. 

QUESTÃO 18

No que tange às regras de provimento dos cargos públicos previstas na Lei 
3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) É vedada a progressão dos servidores de forma automática. 

(b) Promoção é a passagem do servidor de um padrão salarial para outro 
imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence. 

(c) O servidor que estiver ocupando o cargo objeto de reintegração sofrerá 
permuta em caráter definitivo para outro órgão mantendo-se o mesmo pa-
drão de vencimento do cargo anterior. 

(d) Reversão é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do 
cargo público. 

(e) A reversão independe de prova de capacidade física e mental. 

QUESTÃO 19

Com base no que prevê a Lei 3.210 de 2015 acerca do tempo de serviço, 
assinale a alternativa incorreta:

(a) A apuração do tempo de serviço será feita em dias e o número de dias 
será convertido em anos. 

(b) O período de afastamento por motivo de férias será considerado de efe-
tivo exercício. 

(c) Para fins de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de serviço 
prestado às Forças Armadas em operações de guerra. 

(d) O Servidor que computar pelo menos 10 (dez) anos de serviços pres-
tados ao Município, ao se deligar terá direito a bonificação por tempo de 
serviço. 

(e) O tempo de serviço em atividade privada, ainda que vinculada à Previ-
dência Social, não será computado para fins de aposentadoria decorrente 
de serviços prestados ao Município. 

QUESTÃO 20

Em relação às responsabilidades dos servidores públicos municipais pre-
vistas na Lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) A obrigação do servidor, de reparar o dano decorrente do exercício irre-
gular de suas atribuições, extingue-se com sua morte. 

(b) É vedado o acordo extrajudicial ao servidor que tenha agido com culpa 
no exercício irregular de suas atribuições.

(c) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

(d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responderá ape-
nas na esfera administrativa. 

(e) O servidor poderá, de forma parcelada, por abatimento gradual em seu 
vencimento, repor a importância do prejuízo causado ao erário em virtude 
de omissão em efetuar recolhimentos nos prazos legais. 

QUESTÃO 21

Considerando as orientações doutrinárias e jurisprudenciais recentes, ana-
lise as assertivas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

(a) De acordo com o princípio da unidade da CF, as normas constitucionais 
devem ser vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integra-
dos em um sistema unitário de regras e princípios que não comporta hie-
rarquia, impondo ao intérprete o dever de harmonizar as tensões e contra-
dições eventualmente existentes entre elas. 

(b) As mutações constitucionais exteriorizam o caráter dinâmico e de pros-
pecção das normas jurídicas, por meio de processos informais, por não 
serem previstos dentre aquelas mudanças formalmente estabelecidas no 
texto constitucional. 

(c) Pode-se definir reforma constitucional como a modificação do texto 
constitucional mediante mecanismos definidos pelo poder constituinte 
originário que alterem, suprimam ou acrescentem dispositivos ao texto 
original. 

(d) A mutação constitucional não pode se dar por via de interpretação, mas 
apenas por via legislativa, quando, por ato normativo primário, procura-se 
modificar a interpretação que tenha sido dada a alguma norma constitu-
cional. 

(e) São intérpretes da Constituição não apenas os órgãos do Poder Judiciá-
rio, como também os demais poderes políticos, além dos múltiplos atores 
presentes na sociedade civil, que, em seus debates travados na esfera públi-
ca, participam da tarefa de atribuição de sentido às normas constitucionais. 

QUESTÃO 22

Os bens e interesses públicos não pertencem à Administração nem a seus 
agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em prol da 
coletividade, esta sim a verdadeira titular dos direitos e interesses público. 
Partindo dessa premissa, analise as assertivas abaixo e assinale a alterna-
tiva correta.

I. A Administração não tem a livre disposição dos bens e interesses públicos, 
porque atua em nome de terceiros. Por essa razão é que os bens públicos só 
podem ser alienados na forma em que a lei dispuser. 

II. Além dos fatores e dos critérios de julgamento, são apontados na lei de 
licitações os tipos de licitação: “a de menor preço, a de melhor técnica, a 
de técnica e preço e a de maior lance ou oferta”, sendo este último adotado 
para alienação de bens ou concessão de direito real de uso de bens públicos. 

III. De acordo com interpretação recente dos tribunais superiores, os bens 
das autarquias não são considerados como bens públicos.

IV. De acordo com o STF, quaisquer bens públicos, seja qual for a sua nature-
za, são imprescritíveis ou seja,  os bens dominicais também não podem ser 
adquiridos por usucapião. 

(a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.

(d) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 23

Sobre os princípios que regem o Direito do Trabalho, analise as assertivas 
abaixo e assinale a alternativa correta.

I. O princípio protetor, critério que orienta todo o Direito do Trabalho, tem 
por fundamento a proteção do trabalhador, enquanto parte economicamen-
te mais fraca da relação de trabalho, e visa assegurar uma igualdade jurídica 
entre os sujeitos da relação, permitindo que se atinja uma isonomia subs-
tancial e verdadeira entre eles.
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II. A regra in dubio pro operario é regra de interpretação de normas jurídi-
cas, segundo a qual, diante de vários sentidos possíveis de uma determina-
da norma, o juiz ou o intérprete deve optar por aquele que seja mais favo-
rável ao trabalhador.

III. O princípio da irrenunciabilidade diz respeito à impossibilidade de 
que o trabalhador prive-se voluntariamente, em caráter amplo e por an-
tecipação, de direitos que lhe são garantidos pela legislação trabalhista.

IV. O princípio da continuidade da relação de emprego pode ser conside-
rado derivação e consequência do princípio da proteção, especialmente 
no que se refere à aplicação de uma de suas vertentes: a regra da condição 
mais benéfica, já que, obviamente, continuar trabalhando é mais benéfico 
do que ficar desempregado.

(a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.

(d) Apenas as assertivas I, III e IV são verdadeiras.

(e) Todas as assertivas são verdadeiras.

QUESTÃO 24

Nossa Carta Magna estruturou uma composição para a tutela dos valores 
ambientais, reconhecendo-lhes características próprias, desvinculadas do 
instituto da posse e da propriedade, consagrando uma nova concepção 
ligada a direitos que muitas vezes transcendem a tradicional ideia dos di-
reitos ortodoxos: os chamados direitos difusos.  Assim, considerando os 
princípios constitucionais de direito ambiental, em especial o art. 225 do 
Texto Constitucional, analise as assertivas abaixo e indique a alternativa 
correta:

I. Pode-se afirmar que quando a Constituição Federal diz que “todos têm 
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”, o termo “todos” 
estaria adstrito ao que estabelece seu art. 5º, ou seja, brasileiros e estran-
geiros residentes no País, pois pretendeu destinar às pessoas humanas 
abarcadas por sua soberania o exercício pleno e absoluto do direito am-
biental brasileiro.

II.  A responsabilidade de tutela dos valores ambientais não se refere às 
nossas existências, mas sim ao resguardo das futuras gerações.

III. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à 
existência de um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, criando em nosso ordenamento o bem ambiental.

IV. Um bem, ainda que não seja vivo, pode ser ambiental, na medida em 
que possa ser essencial à sadia qualidade de vida de outrem.

(a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.

(c) Apenas as assertivas I, III e IV são verdadeiras.

(d) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.

(e) Todas as assertivas são verdadeiras.

QUESTÃO 25

Considerando a atividade financeira do Estado e as normas gerais de Di-
reito Financeiro e a Lei de Responsabilidade Fiscal, marque a alternativa 
incorreta:

(a) Receita pública é a entrada de dinheiro nos cofres públicos de forma 
definitiva.

(b) A receitas originárias são aquelas cuja origem está no poder de impo-
sição do Estado em face do particular.

(c) Quanto à origem, a receita pode ser classificada em: originária, deriva-
da e transferida; quanto ao motivo da entrada, tem-se a classificação em 
receitas correntes e receitas de capital.

(d) As receitas de capital podem ser compreendidas como as entradas re-
sultantes de operações nas quais o Estado busca a captação externa de re-
cursos e, portanto, à parte das suas finalidades ordinárias.

(e) São receitas correntes aquelas resultantes de atividades próprias do Es-
tado, tais como obtenção de recursos pelas vias da tributação.

QUESTÃO 26

Considerando as normas vigentes no Novo Código de Processo Civil (Lei 
13.105/2015), acerca das partes e seus procuradores, analise as assertivas 
abaixo e marque a alternativa correta:

I. São deveres das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade e não 
formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são desti-
tuídas de fundamento.

II. É defeso às partes produzir provas e praticar atos inúteis ou desnecessá-
rios à declaração ou à defesa do direito.

III.  É dever das partes praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou 
direito litigioso.

IV. O não cumprimento com exatidão das decisões jurisdicionais, de natu-
reza provisória ou final, e a criação de embaraços à sua efetivação das de-
cisões jurisdicionais, ensejarão, sem prejuízo das sanções criminais, civis e 
processuais cabíveis, a aplicação ao responsável de multa de até vinte por 
cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

(a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.

(c) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras. 

(d) Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.

(e) Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 27

A definição de área como urbana ou rural é de grande importância na seara 
tributária e no Direito Urbanístico. Sobre o tema, analise as assertivas abai-
xo e assinale a correta:

I. O Código Tributário Nacional, na forma do art. 32, § 1º, delega à lei mu-
nicipal a definição de solo urbano, livremente, sem a exigência do critério 
da oferta de serviços públicos para qualificar o solo como urbano e, por 
consequência, determinar a incidência de IPTU.

II. A jurisprudência adota o critério da destinação econômica para definir o 
imóvel como rural ou urbano.

III. As quatro funções primordiais do solo urbano são, segundo a doutrina, 
moradia, circulação, lazer e trabalho. Para melhor alcançar a funcionalidade 
do espaço urbano, o Poder Público ordena sua ocupação, de modo a preser-
var os interesses da população.

IV. Compete aos entes municipais estabelecer o zoneamento de cada região 
e as limitações administrativas incidentes no solo urbano. Na ausência de 
lei municipal tratando sobre o tema, aplicar-se-á o estabelecido pela lei ge-
ral, Lei 6766/79.

(a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.

(b) Apenas as assertivas II e IV são verdadeiras.

(c) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras.

(d) Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras.

(e) Todas as assertivas são verdadeiras.

QUESTÃO 28

A maioria dos princípios informadores da seguridade social encontra-se 
arrolada no artigo 194, da Constituição Federal, sendo tratados como ob-
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jetivos do sistema pelo constituinte. Sobre o tema, analise as assertivas e 
indique a incorreta:

(a) Pelo princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, a segu-
ridade social deverá atender a todos os necessitados, especialmente através 
da assistência social e da saúde pública, que são gratuitas, pois independem 
do pagamento de contribuições diretas dos usuários. Porém, a universali-
dade previdenciária é mitigada, haja vista limitar-se aos beneficiários do 
seguro, não atingindo toda a população.

(b) Pelo princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, decorrente 
da segurança jurídica, não será possível a redução do valor nominal de be-
nefício da seguridade social, vedando-se o retrocesso securitário.

(c) Pelo princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios, tem-se 
que não é mais possível a discriminação negativa em desfavor das popula-
ções rurais como ocorreu no passado, pois agora os benefícios e serviços 
da seguridade social deverão tratar isonomicamente os povos urbanos e 
rurais.

(d) A distributividade coloca a seguridade social como sistema realizador 
da justiça social, consectário do Princípio da Isonomia, sendo instrumento 
de desconcentração de riquezas, pois devem ser agraciados com as presta-
ções da seguridade social especialmente os mais necessitados.
 
(e) A seletividade deverá lastrear a escolha feita pelo legislador dos bene-
fícios e serviços integrantes da seguridade social, bem como os requisitos 
para a sua concessão, conforme as necessidades sociais e a disponibilidade 
de recursos orçamentários, porém, não pode ser limitadora da universali-
dade da seguridade social.

QUESTÃO 29

Considerando os principais crimes contra a administração pública, contra o 
patrimônio e contra a honra, analise as assertivas e indique a correta:

(a) O crime de injúria pode ser cometido na presença ou na ausência da 
vítima. Basta que a ofensa chegue ao seu conhecimento, com potencialidade 
para arranhar sua honra subjetiva. Porém, se a ofensa é realizada na presen-
ça do funcionário público, mesmo fora do exercício da função, não se trata 
de simples agressão à sua honra, mas de desacato.

(b) A apropriação indébita previdenciária, cujo núcleo do tipo consiste em 
“deixar de repassar”, é conduta criminosa completamente diversa da genuí-
na apropriação indébita prevista no art. 168 do Código Penal, pois o nú-
cleo do tipo de toda modalidade de apropriação, incluindo-se a indébita, é 
“apropriar-se”.

(c) Constitui crime de receptação imprópria prestar a criminoso, fora dos 
casos de coautoria ou receptação, auxílio destinado a tornar seguro o pro-
veito do crime.

(d) De acordo com o STF, o advogado tem imunidade profissional, não 
constituindo injúria, difamação, calúnia ou desacato puníveis qualquer ma-
nifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, 
sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que 
cometer.

(e) O crime de desobediência constitui-se na oposição a ato legal de funcio-
nário público, mediante violência ou grave ameaça.

QUESTÃO 30

Quanto ao negócio jurídico, analise as assertivas e indique a incorreta:

(a) A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela 
outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, sal-
vo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum.

(b) A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se 
for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver su-
bordinado.

(c) A validade da declaração de vontade dependerá de forma especial, salvo 
quando a lei expressamente a dispensar.

(d) A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que 

visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos 
reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo 
vigente no País.

(e) No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instru-
mento público, este é da substância do ato.
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QUESTÃO DISCURSIVA

 João da Silva ajuizou ação em face do município de Resende na qual expõe que há mais de 20 anos possui como seu, terreno público 
municipal em área de expansão urbana, no qual reside e cultiva alimentos para sua sobrevivência e de sua família. Informa que foi notificado pela 
prefeitura para desocupar a área, pois a mesma estaria destinada à concessão de uso do terreno para construção de uma escola de treinamento 
e aperfeiçoamento para trabalhadores rurais. João roga também pelo seu direito constitucional à moradia e ao trabalho. Alega, ainda, direito de 
retenção do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias ali edificadas por ele. Requer liminar para mantê-lo na posse e informa que, assim 
que reunir as testemunhas, ajuizará a devida ação de usucapião especial urbana, prevista no art. 183 da Constituição Federal. O Juiz não concedeu 
a liminar pleiteada e mandou citar o Município de Resende na pessoa do seu Procurador Geral, fato que ocorreu em 21/03/2016, tendo sido o 
mandado juntado aos autos em 24/03/2016. O Prefeito, diante da intenção de concessão de uso da área para os fins já mencionados, solicita à 
Procuradoria Geral parecer sobre o assunto, por meio de processo administrativo. O Procurador Geral do Município junta a cópia da petição inicial 
ora recebida aos autos do processo administrativo e distribui a um dos procuradores jurídicos do município para análise e parecer.
 
 Com base na situação hipotética acima, na condição de Procurador Jurídico para o qual foi distribuído o processo, redija parecer funda-
mentado, indicando as medidas administrativas cabíveis, esclarecendo: se há posse do João da Silva em relação ao terreno e se a medida pleiteada 
de manutenção na posse é adequada; se existe o direito de retenção e de indenização das benfeitorias ora alegado; informe a categoria do bem 
público em questão, quanto à destinação e as características gerais desse tipo de bem; se há possibilidade de usucapião nesse caso; se à Prefeitura 
é possível a destinação pretendida (escola de treinamento e aperfeiçoamento de trabalhadores rurais), conceituando permissão de uso, concessão 
de uso, suas características e diferenças e se há adequação de algum desses institutos ao caso concreto. Ao final, sucintamente, fale sobre a medida 
judicial adequada.
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