
 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

V PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO, DENOMINADO MP RESIDÊNCIA, NO ÂMBITO DO MPRN 

CADERNO DE QUESTÕES – ÁREA: ADMINISTRATIVA 

NOME:  CURSO: 

 

PREZADO(A) CANDIDATO(A), LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma valendo 
0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos, totalizando 10 (dez) pontos. 

2. A sua Nota Final será o somatório dos pontos atribuídos às questões respondidas corretamente, 
totalizando o valor máximo de 10 (dez) pontos.  

3. Verifique este Caderno de Questões. Se estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que 
prejudique a leitura, solicite IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 

4. Cada questão apresenta cinco opções de resposta (A, B, C, D e E), das quais somente uma 
atende às condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é 
vedado solicitar quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 

5. Você receberá junto com este caderno de questões, a Folha de Respostas. Verifique se os 
dados impressos na Folha de Respostas estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 

6. Após o recebimento da Folha de Respostas, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o 
mínimo possível. Preencha seu nome no local indicado de forma LEGÍVEL, com caneta 
esferográfica azul ou preta. Após responder as questões neste caderno, você deverá transcrever 
todas as alternativas assinaladas para a Folha de Respostas, de acordo com as instruções nela 
contidas. 

7. Questões respondidas na Folha de Respostas, com mais de uma alternativa assinalada, com 
rasura ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preenche-la, faça-o cuidadosamente. Evite 
erros, pois não será possível a sua substituição. 

8. Você dispõe de, no máximo, 3 (três) horas para responder às questões e preencher a Folha de 
Respostas. O(a) candidato(a) que se retirar do ambiente de provas após seu término não poderá 
retornar em hipótese alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de 
realização das provas por, no mínimo, 30 minutos após o início das provas. 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá o Caderno de Questões e a Folha de 
Respostas na sua carteira. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das 
provas levando o Caderno de Questões. 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms, calculadoras e smart watchs.
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AS QUESTÕES DE 01 A 04 REFEREM-SE A LINGUA PORTUGUESA 
 

01. Analise a regência das seguintes orações e assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. Os trabalhadores aspiravam salários maiores e mais direitos. 

II. Os desfiles militares agradaram o público. 

III. Esqueci do livro de matemática. 

IV. Lembramos os alunos da hora da prova. 

 

a) Todas estão erradas. 
b) Todas estão corretas.  
c) Está correta apenas a (I) ou a (II). 
d) Estão corretas apenas a (II) e a (III). 
e) Está correta apenas a (III) ou a (IV). 

 

02. Analise as seguintes orações quanto à concordância verbal e assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. Mais de um atleta brasileiro participou da disputa pelo título. 

II. Bebida ou fumo prejudica a saúde. 

III. Ajudar e ensinar contribuem para um mundo melhor. 

IV. Serão necessários resolver todas as questões. 

 

a) Todas estão erradas. 
b) Todas estão corretas.  
c) Está correta apenas a (I) ou a (II). 
d) Estão corretas apenas a (II) e a (III). 
e) Está correta apenas a (III) ou a (IV). 

 

03. Qual o nome da relação semântica mantida entre as palavras em destacadas abaixo? 
 

I. Eu cedo um jogador do meu time para a seleção. 

II. Por isso, amanhã ele viaja cedo para a Europa. 

 

a) Paronímia. 
b) Zeugma.  
c) Antonímia. 
d) Anacoluto. 
e) Homonímia. 

 

04. Qual das orações abaixo apresenta um erro quanto ao uso da vírgula? 
 
a) Preciso comprar lápis, caneta e borracha. 
b) O Brasil, um dos países mais ricos do mundo, ainda tem muitas pessoas miseráveis.  
c) Acordou, se vestiu, abriu a sua porta e se foi. 
d) Embora, estivesse muito enfermo foi para a labuta. 
e) Chegando os noivos, começaram a festa. 
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AS QUESTÕES DE 05 A 07 REFEREM-SE A HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO RN 
 

05. Entre os anos de 1534 e 1536, as terras a leste da Linha de Tordesilhas (1494) e a oeste 
do Oceano Atlântico foram divididas em lotes, as capitanias hereditárias. A quem D. João III 
designou as terras do Rio Grande? 
 
a) João de Barros e Aires da Cunha. 
b) Duarte Coelho e João de Barros. 
c) Aires da Cunha e Francisco Pereira Coutinho. 
d) Francisco Pereira Coutinho e Duarte da Cunha. 
e) João de Barros e Duarte da Cunha. 

 
06. A “invasão” dos holandeses ao território que hoje corresponde ao Rio Grande do Norte ocorreu 

por volta de 1633/1634, período no qual Natal passou a ser chamada de Nova Amsterdam. De 
12 de Dezembro de 1633 a Fevereiro de 1654, uma importante edificação recebeu o nome de 
Castelo Ceulen (Kasteel Keulen), o capitão Joris Garstman foi o primeiro holandês a comandá-
la e o Conde Maurício de Nassau (1604-1679) mandou repará-la (1638). 
 
A qual edificação refere-se o relato acima? 
 
a) Base Naval 
b) Forte dos Rei Magos 
c) Parnamirim Field 
d) Igreja do Rosário 
e) Catedral Metropolitana 

 
07. Analise os relatos a seguir: 

 

I. Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte, no nordeste brasileiro, possui uma 

posição estratégica geográfica global muito importante. Fato este, fez a cidade receber as 

duas principais bases militares americanas durante a Segunda Guerra Mundial: a Base 

Naval e Parnamirim Field - a época era a maior base da Força Aérea norte-americana em 

território estrangeiro. 

II. A Rampa é uma antiga estação de passageiros e de transporte de correspondências, 

utilizada como base para receber hidroaviões. Seu posicionamento estratégico, 

em Natal, Rio Grande do Norte, a tornou de indubitável valor durante o transcorrer 

da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, quando veio a se tornar a primeira base a 

operar missões da guerra na América do Sul. 

III. A cidade recebeu um contingente de aproximadamente 10.000 soldados norte-americanos 

para lutarem durante o conflito mundial.  Este fato mudou radicalmente a até então pequena 

capital, que à época possuía cerca de 55.000 habitantes, mais do que uma importante 

participação durante o conflito armado mundial, a influência cultural dos americanos 

marcou para a sempre a cidade brasileira. 

Estão CORRETOS: 

a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) I, II e III 

 
 

https://www.infoescola.com/historia/tratado-de-tordesilhas/
https://www.infoescola.com/geografia/oceano-atlantico/
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joris_Garstman
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_de_Nassau
https://pt.wikipedia.org/wiki/1638
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidroavi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_40
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
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AS QUESTÕES DE 08 A 10 REFEREM-SE A NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

08. No editor de textos Microsoft Word, considere um texto com vários parágrafos, cada um com 
várias linhas e sem nenhuma formatação inicial. Após clicar sobre uma palavra de um 
parágrafo qualquer e, em seguida, clicar no botão Centralizar, é CORRETO afirmar que: 

 
a) Apenas a palavra que recebeu o clique ficará centralizada. 
b) Apenas a linha que contém a palavra que recebeu o clique ficará centralizada. 
c) O parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique ficará centralizado. 
d) O parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique não ficará centralizado, porque, 

para que isto acontecesse, todo o parágrafo deveria ter sido selecionado. 
e) Todo o texto ficará centralizado. 

  
09. Um usuário do Microsoft Windows está utilizando a ferramenta Pesquisar do Explorador de 

Arquivos para localizar, no seu disco rígido, todos os seus documentos do Microsoft Word. 
Sabendo que estes documentos possuem o nome iniciado por “2020” e a extensão “docx”, 
para executar esta pesquisa, o usuário preenche no campo Pesquisar com: 

 
a) 2020@.docx 
b) 2020&.docx 
c) 2020*.docx 
d) 2020%.docx 
e) 2020#.docx 

 
10. A World Wide Web, www ou simplesmente Web é um: 

 
a) Conjunto de protocolos HTTP. 
b) Sinônimo de Internet. 
c) Sistema de hipertexto. 
d) Web browser para interagir com páginas web. 
e) Servidor web responsável por aceitar e responder os pedidos HTTP. 

 
AS QUESTÕES DE 11 A 40 REFEREM-SE AOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. São fundamentos da República Federativa do Brasil, EXCETO: 

 

a) A dignidade da pessoa humana; 
b) O pluripartidarismo; 
c) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
d) A cidadania; 
e) A soberania. 

 

12. Nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pelos seguintes 
princípios, EXCETO: 
 
a) Intervenção; 
b) Igualdade entre os Estados; 
c) Repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
d) Solução pacífica dos conflitos; 
e) Prevalência dos direitos humanos. 
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13. Assinale a opção CORRETA acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais previstos no art. 
5º da Constituição Federal de 1988: 
 
a) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano, exceto, no primeiro caso, 

para a busca de prova da prática de ato criminoso; 
b) É livre a manifestação de pensamento, sendo garantido o anonimato; 
c) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo 

possível, ainda que excepcionalmente, a censura ou licença; 
d) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar; 
e) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em 

benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a 
lei pessoal do "de cujus". 

 

14. No Brasil, na forma do art. 5º da Constituição Federal, não haverá penas, EXCETO: 
 
a) De trabalhos forçados; 
b) De caráter perpétuo; 
c) De morte, no caso de guerra declarada; 
d) De banimentos; 
e) Cruéis. 

 

15. Acerca da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal), marque a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A administração poderá realizar contratação por prazo indeterminado, sem concurso 

público, para atender excepcional interesse público; 
b) O prazo máximo de validade de um concurso público poderá ser de até seis anos; 
c) Durante o prazo de validade do concurso, a Administração poderá realizar um novo 

certame para o preenchimento dos mesmos cargos, dando prioridade de convocação para 
os novos aprovados; 

d) Não é possível, ainda que excepcionalmente, a acumulação remunerada de cargos 
públicos; 

e) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 

 

16. A Constituição da República de 1988 estabelece que o servidor público estável só perderá o 
cargo nas hipóteses lá elencadas, dentre elas, em virtude de: 
 
a) Sentença judicial recorrível, em que tenham sido assegurados o contraditório e a ampla 

defesa; 
b) Procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada a ampla defesa; 
c) Sindicância sumária disciplinar, em que tenham sido assegurados o contraditório e a ampla 

defesa; 
d) Processo administrativo de que tenha resultado condenação por ato de improbidade 

administrativa aplicada pelo chefe do Poder Executivo; 
e) Inquérito policial do qual tenha resultado relatório final assinado pelo Delegado de Polícia 

apontando prática de crime. 
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17. Conforme regra estabelecida na Constituição Federal Brasileira, os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público serão estáveis após: 
 
a) Um ano de efetivo exercício; 
b) Dois anos após a sua nomeação; 
c) Três anos de efetivo exercício; 
d) Quatro anos de efetivo exercício; 
e) Cinco anos após a sua aprovação. 

 
18. De acordo com o Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, o serviço autônomo, criado por 

lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas 
da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada, refere-se à: 
 
a) Fundação Pública; 
b) Fundação privada; 
c) Sociedade de economia mista; 
d) Autarquia; 
e) Empresa pública. 

 
19. Acerca da responsabilidade civil do Estado por atos comissivos, na forma do art. 37, §6º da 

CF, em regra, esta será: 
 
a) Subjetiva, pois necessita da caracterização de culpa ou dolo; 
b) Objetiva, pois necessita da caracterização de culpa ou dolo; 
c) Objetiva, pois prescinde da caracterização de culpa ou dolo, sendo tais elementos 

necessários somente no caso de regresso do Estado em face do agente responsável pelo 
ato danoso; 

d) Presumida, pois o Estado é responsável por qualquer ato que envolva agente ou serviço 
público; 

e) Absoluta, não havendo hipótese de exclusão da responsabilidade estatal. 

 

20. Marque a alternativa INCORRETA de acordo com os critérios a serem observados no âmbito 
do processo administrativo, previstos na Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999: 
 
a) Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; 
b) Atendimento a fins de interesse geral, possibilitada a renúncia total ou parcial de poderes 

ou competências, independentemente de autorização legal; 
c) Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de 

provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas 
situações de litígio; 

d) Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 
e) Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 

Constituição. 
 

21. Assinale a alternativa com o exemplo de entidade(s) criada(s) por meio da desconcentração. 
 

a) Autarquia. 
b) Fundação. 
c) Polícia Civil e Polícia Militar. 
d) Sociedade de Economia Mista. 
e) Empresa Pública. 
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22. Constitui, nos termos da Lei 8.429 de 02 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), 
ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública: 
 
a) Negar publicidade aos atos oficiais; 
b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
c) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 

divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço; 

d) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo; 

e) Praticar ato sem cumprir estritamente as formalidades legais, ainda que haja fungibilidade 
do procedimento administrativo. 
 

23. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 462 de 03 de janeiro de 2012, acerca dos direitos 
do MP Residente, marque a alternativa INCORRETA: 
 
a) Período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, a ser gozado, preferencialmente, em 

suas férias escolares, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano; 
b) Auxílio-transporte; 
c) Seguro de acidentes pessoais múltiplo, com apólice compatível com valores de mercado; 
d) A percepção de bolsa em valor a ser fixado por ato do Promotor de justiça supervisor do 

estágio; 
e) Entrega de declaração ou certificado de estágio, por ocasião do desligamento, com 

indicação resumida das atividades desenvolvidas, locais em que atuou, períodos 
cumpridos, carga horária, e avaliação de seu desempenho. 

 

24. Acerca da extinção do Estágio por iniciativa do Ministério público, nos termos da Lei 
Complementar Estadual nº 462 de 03 de janeiro de 2012, marque a alternativa INCORRETA:  
 
a) O Estágio poderá ser extinto na hipótese do MP Residente entrar em exercício de cargo ou 

emprego público; 
b) O Estágio poderá ser extinto na hipótese do MP Residente apresentar conduta ou praticar 

ato incompatível com o zelo e a disciplina dos integrantes dos órgãos auxiliares do 
Ministério Público; 

c) O Estágio poderá extinto na hipótese do MP Residente exercer a advocacia criminal, sendo 
possível o exercício de outras áreas da advocacia, sem que isso implique em 
incompatibilidade a motivar a extinção do estágio; 

d) O Estágio poderá ser extinto quando assim o recomendar o interesse público; 
e) O Estágio poderá ser extinto por solicitação do MP Residente. 

 
25. Três doceiras, Ana, Beatriz e Carla, produzem o mesmo doce, porém com capacidade de 

produção distintas: em um mesmo período de tempo, a doceira Beatriz produz o triplo de 
unidades produzidas pela doceira Ana, e a doceira Carla produz 30% de unidades a mais do 
que é produzido pela doceira Beatriz. Sabendo-se que, a capacidade de produção da doceira 
Beatriz é de 240 unidades por hora ininterrupta de trabalho, em 4 horas e 15 minutos de 
trabalho ininterrupto, as três doceiras, juntas, produzirão, com base em suas capacidades, um 
número total de unidades desse doce igual a: 

 

a) 632 
b) 2400 
c) 1264 
d) 2686 
e) 2364
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26. Maria e Isabel, juntas, cercam 1/3 de uma fazenda em 6 dias. Depois, Isabel sozinha cerca 
mais 1/3 da fazenda em 9 dias. Quantos dias Maria gastará para terminar de cercar a última 
parte restante da fazenda? 

 

a) 12 
b) 18 
c) 9 
d) 21 
e) 6 

 

27. Assinale a negação lógica da sentença “se estou com sede, então bebo água”. 
 

a) Estou com sede e não bebo água. 
b) Estou com sede ou não bebo água.  
c) Se estou com sede, então não bebo água. 
d) Se não estou com sede, então não bebo água.  
e) Se bebo água, então estou com sede. 

 

28. Em 2019, foram catalogados 640 livros dos quais 160 referiam-se a Matemática; 120, a Física; 
e 80, a Matemática e Física. Nesse caso, ao se escolher aleatoriamente um desses Livros 
catalogados, a probabilidade dele se referir a Matemática ou a Física é igual a: 

 

a) 120 
b) 160 
c) 320 
d) 300 
e) 200 

 

29. Jon e Fernanda foram incumbidos de vender sabonetes orgânicos para ajudar na formatura 
de seus alunos. Para tal, cada um deles recebeu uma mesma quantidade de sabonetes 
orgânicos. Sabendo que, se Fernanda repassar X de seus sabonetes para Jon, ele ficará com 
16 sabonetes a mais do que ela. O número X é igual a: 

 

a) 4² 
b) 3³ 
c) 4³ 
d) 2³ 
e) 2²

 

30. Uma pesquisa de mercado sobre a preferência de 200 consumidores por três marcas de queijo: 
A, B e C, mostrou que, dos entrevistados, 20 consumiam as três marcas de queijo; 30, as 
marcas A e B; 50, as marcas B e C; 60, as marcas A e C; 120, a marca A; 75, a marca B. Se 
todas as 200 pessoas entrevistadas deram preferência a pelo menos uma das marcas, a 
quantidade de consumidores que consumiam somente a marca C é igual a: 

 
a) 30 
b) 25 
c) 35 
d) 20 
e) 40 
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31. Analise os itens a seguir e assinale a resposta que indica a sequência CORRETA das 
afirmativas, onde V é verdadeiro e F, falso. 
 

I. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não 

for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal 

cabem os impostos municipais. 

II. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório pode ser vinculada 

a qualquer tipo de despesa. 

III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de 

seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e 

assistência social 

IV. A União poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 

benefício de terceiros, de sistemas de previdência e assistência social 

 

a) V, V, V, V. 

b) V, V, V, F. 

c) V, V, F, F. 

d) V, F, F, F. 

e) V, F, V, F. 

 

32. A Lei Complementar 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal) define a despesa obrigatória 
de caráter continuado. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período superior a: 
 
a) 6 exercícios. 
b) 5 exercícios. 
c) 4 exercícios. 
d) 3 exercícios. 
e) 2 exercícios. 
 

33. Com relação as taxas, é CORRETO o que se afirma em: 
 
a) São tributos que só podem ser instituídos pela União e em raros casos também pelos 

Estados, Distrito Federal e os Municípios e cobrados em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

b) São tributos instituídos pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e 
cobrados em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição; 

c) São tributos instituídos pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e 
cobrados em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos gerais e indivisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição; 

d) São tributos instituídos apenas pelos Municípios e cobrados em razão do exercício do 
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

e) São tributos instituídos pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e 
cobrados em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição. 
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34. O art. 155 da Constituição Federal, que trata da competência dos Estados e do Distrito Federal 
para instituir impostos, dispõe em seu inciso I acerca da transmissão causa mortis e doação, 
de quaisquer bens ou direitos. Com relação a este tributo é CORRETO o que se afirma em: 

 
a) Terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar em qualquer 

hipótese. 
b) Terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar apenas nos casos 

em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior; 
c) Terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar se o de cujus 

possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior; 
d) Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Poder Executivo. 
e) Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Presidente da Câmara Federal 

 
35. De acordo com a Constituição Federal, um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a à saúde, à 
previdência e à assistência social, correspondem ao conceito de: 

 

a) Seguro social. 
b) Seguridade social. 
c) Assistência social. 
d) Previdência social. 
e) Inspeção social. 
 

36. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: o plano plurianual; as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. Quanto as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 
modifiquem, é CORRETO o que se afirma em: 
 
a) Somente podem ser aprovadas se forem compatíveis com o plano plurianual e com a lei 

de diretrizes orçamentárias; 
b) As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias apenas em alguns casos serão 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 
c) Somente podem ser aprovadas se forem compatíveis com o plano plurianual e podendo 

ser incompatíveis em alguns casos com a lei de diretrizes orçamentárias; 
d) Podem ser incompatíveis com o plano plurianual para serem aprovadas; 
e) Em algumas exceções, não precisam ser compatíveis com o plano plurianual e com a lei 

de diretrizes orçamentárias para serem aprovadas. 
 

37. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista:  

 

a) As metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada 
área a gestão de seus recursos. 

b) As metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a área 
da previdência a gestão de seus recursos e das demais áreas. 

c) As metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a área 
da saúde a gestão de seus recursos e das demais áreas. 

d) As metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a área 
da assistência social a gestão de seus recursos e das demais áreas. 

e) As metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurado ao 
ministério do planejamento a gestão dos recursos das áreas de previdência, assistência e 
saúde. 
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38. De acordo com os artigos 196 a 197 da Constituição Federal, a assistência à saúde é: 
 

a) Livre à iniciativa privada. Podendo serem destinados recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

b) Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

c) De competência exclusiva do poder público a sua execução, não podendo esta ser 
transferida a terceiros.  

d) De competência exclusiva do poder público a sua execução, não podendo ser feita através 
de terceiros, salvo em casos de calamidade pública. 

e) De competência exclusiva do poder público a sua execução, podendo apenas em casos 
de guerra ou calamidade ser realizada através de terceiros. 

 

39. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais decorrentes: 

 

a) Dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; dos 
trabalhadores; e sobre a receita de concursos de prognósticos. 

b) Dos empregadores, incidente apenas sobre a folha de salários; dos trabalhadores; e sobre 
a receita de concursos de prognósticos. 

c) Dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; dos 
trabalhadores; exceto sobre a receita de concursos de prognósticos. 

d) Dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; dos 
trabalhadores, exceto os rurais; e sobre a receita de concursos de prognósticos. 

e) Dos empregadores, exceto os domésticos, incidente sobre a folha de salários, o 
faturamento e o lucro; dos trabalhadores; e sobre a receita de concursos de prognósticos. 

 
40. Com relação aos benefícios previdenciários, o art. 295 da Constituição Federal dispõe que:  
 

a) Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da previdência social, mediante 
contribuição na forma dos planos previdenciários. 

b) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, de acordo com os índices de reajuste do salário mínimo. 

c) Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, não serão incorporados ao salário 
para efeito de contribuição previdenciária.  

d) Apenas os trabalhadores urbanos poderão participar dos benefícios da previdência social, 
mediante contribuição na forma dos planos previdenciários. 

e) Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, não repercutem em benefícios, 
independentemente de terem sido incorporados aos salários para efeito de contribuição 
previdenciária. 


