
 
 

SELEÇÃO DE ESTÁGIO DIREITO 
 

 
 
 

ATENÇÃO 
 
- Verifique se este caderno contém 20 questões objetivas e 3 temas de redação. Caso contrário, reclame ao fiscal da 
sala outro caderno. 
- A resposta deve ser marcada com caneta na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu. 
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 
- Não identifique sua prova. Verifique se o número de inscrição na folha de respostas e na redação está correto. 
- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
- Tempo total de prova: 3 horas 
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.



1. Quanto aos tributos é correto afirmar:  
 
a) é permitida a  cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que 
os houver instituído ou aumentado; 
b) é possível instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, em 
razão de sua ocupação profissional; 
c) é vedado utilizar tributo com efeito de confisco; 
d) que, em regra, podem ser instituídos por decretos. 
 
2. Nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal, “a União, os Estados, O Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: ... II- taxas, 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”. Considerando este conceito, é correto afirmar: 
 
a) Não há distinção jurídica entre taxa e preço público; 
b) os Municípios podem instituir taxa para remuneração de serviços de iluminação pública; 
c) a cobrança de anuidades, pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, constitui taxa; 
d) é constitucional a cobrança de taxa exclusivamente  em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e 
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis; 
 
3. O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza retido na fonte, pelos Estados e o Distrito 
Federal, sobre rendimentos por eles pagos, a qualquer título, pertence: 
 
a) à União; 
b) aos Municípios onde ocorre o fato gerador (pagamento dos rendimentos); 
c) aos Estados ou ao Distrito Federal, como forma de repartição das receitas tributárias entre os entes federados; 
d) à União e aos Estados, em idêntica proporção. 
 
4. O art. 150, VI, da Constituição Federal estabelece diversas vedações ao poder de tributar, dentre elas a 
vedação de cobrança de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos da lei (alínea c). Esta vedação constitui: 
 
a) imunidade; 
b) isenção; 
c) um benefício que pode ser alterado pelo legislador ordinário; 
d) proibição de cobrança de taxas. 
 
5. Em alguns casos, a Constituição exige lei complementar para a instituição de tributos. Enquadram-se nesta 
hipótese: 
 
a) o imposto de importação de produtos estrangeiros; 
b) o empréstimo compulsório e os impostos sobre grandes fortunas; 
c) o imposto sobre a propriedade de veículos automotores; 
d) o imposto sobre a propriedade territorial rural 
 
6. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível; 
b) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não é hediondo, mas equiparado a hediondo; 
c) nos delitos de tortura e terrorismo respondem não apenas os mandantes e os executores, mas também os que, 
podendo evitá-los, se omitirem. 
d) somente os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia; 
 
 
 
 



7. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, nem a de multa; 
b) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto a de multa, a obrigação de reparar o dano e a 
decretação de perdimento de bens; 
c) as penas de reclusão e de detenção não passarão da pessoa do condenado, sendo extintas quando ocorrer a 
morte do apenado; 
d) nas hipóteses em que cabível, a obrigação dos herdeiros vai até o limite do valor do patrimônio transferido. 
 
8. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) compete ao juiz federal processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, bem 
como executar a carta rogatória, após o “exequatur; 
b) compete ao juiz federal processar e julgar qualquer crime cometido a bordo de navio ou aeronave; 
c) compete ao juiz federal processar e julgar qualquer crime previsto em tratado ou convenção internacional; 
d) compete ao juiz federal processar e julgar os crimes políticos e as infrações e contravenções penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
ressalvada a competência das Justiças Militar e Eleitoral; 
 
9. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 
b) não será concedida extradição de estrangeiro por crime político, religioso e de opinião; 
c) nosso ordenamento jurídico-constitucional não admite a prisão civil por dívida; 
d) constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia  a ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 
 
10. De acordo com o texto e os princípios constitucionais vigentes: 
 
I) as presidiárias terão direito a permanecer com seus filhos durante a amamentação e a fase pré-escolar; 
II) presos de idade e sexo distintos, que praticaram delitos de natureza díspares não poderão cumprir pena no 
mesmo estabelecimento prisional; 
III)  ninguém poderá cumprir pena, pelo cometimento do mesmo delito, em regime integralmente fechado. 
IV)  conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 
em sua liberdade de locomoção e de pensamento, por ilegalidade ou abuso de poder. 
 
a) as alternativa I, II e IV estão ERRADAS. 
b) as alternativas II e III estão ERRADAS. 
c) as alternativas I e III estão CERTAS. 
d) as alternativas I e IV estão ERRADAS. 
 
11. Em relação à Seguridade Social, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Segundo o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, a proteção social deve alcançar todos os 
eventos cuja reparação seja premente a todos que necessitem, sem observância do caráter contributivo, inclusive no 
que se refere a benefícios previdenciários. 
b) A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar somente os direitos relativos à saúde e à assistência social. 
c) O princípio da distributividade estabelece que cada indivíduo deve receber necessariamente algum benefício da 
seguridade social e se assim não o fizer terá direito à devolução das contribuições sociais. 
d) Segundo o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, a proteção social deve alcançar todos os 
eventos cuja reparação seja premente a todos que necessitem, com a ressalva de que quanto à previdência social 
deve ser obedecido também o princípio contributivo. 
 
 
 



12. Referente aos benefícios previdenciários é CORRETO afirmar: 
 
a) A Constituição Federal determina sejam as prestações reajustadas periodicamente de modo a manter o seu valor 
real, conforme índice de desvalorização monetária previsto em lei para este fim específico. 
b) A Constituição Federal determina sejam as prestações reajustadas periodicamente de acordo com o índice de 
reajuste do salário mínimo, de modo a manter o seu valor real. 
c) Nenhum benefício da Previdência Social pode ter o seu valor inicial fixado abaixo do salário mínimo. 
d) É possível a instituição de novo benefício previdenciário mesmo sem a demonstração da respectiva fonte de 
custeio total. 
 
13. A respeito dos direitos dos trabalhadores previstos no artigo 7º da Constituição Federal é INCORRETO afirmar: 
 
a) os empregados domésticos tem direito ao aviso prévio indenizado e à gratificação natalina proporcional aos 
meses trabalhados no ano, bem como aos benefícios decorrentes de acidente de trabalho. 
b) aos trabalhadores rurais são estendidos os mesmos direitos concedidos aos trabalhadores urbanos. 
c) a Constituição Federal prevê a equiparação entre os direitos dos empregados domésticos com os dos empregados 
urbanos e rurais. 
d) a Constituição Federal prevê a equiparação entre os direitos dos trabalhadores avulsos com os dos empregados 
urbanos e rurais. 
 
14. A respeito do financiamento da Seguridade Social é CORRETO afirmar: 
 
a) A Seguridade Social é financiada apenas por contribuições diretas dos trabalhadores e dos empregadores. 
b) A Seguridade Social é 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 
contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a 
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; sobre a receita ou o faturamento; e sobre o lucro; do trabalhador 
e dos demais segurados da previdência social, NÃO incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas 
pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; sobre a receita de concursos de prognósticos; do 
importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
c) A Seguridade Social é 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 
contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a 
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; sobre a receita ou o faturamento; e sobre o lucro; do trabalhador 
e dos demais segurados da previdência social, incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201; sobre a receita de concursos de prognósticos; do 
importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.  
d) A CPMF é contribuição devida para financiamento da Seguridade Social. 
 
15. Pode inscrever-se no Regime Geral da Previdência Social como segurado facultativo: 
 
a) aquele que exerce atividade de filiação obrigatória autônoma. 
b) o servidor público federal que opta pela filiação facultativa complementar. 
c) a dona-de-casa, sendo que a Constituição Federal inclusive prevê um regime especial de inclusão para aqueles que 
se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico desde que pertencentes a famílias de baixa renda. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
16. O art. 5º da Constituição Federal prevê, em seu caput, que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, estabelecendo garantias e direitos individuais e 
coletivos em seus incisos.  Considerando o disposto nos incisos desse artigo, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso 
Nacional. 
b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 



c) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial.     
d) As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas.  
 
17. O art. 8º da Constituição Federal dispõe ser livre a associação profissional ou sindical, estabelecendo uma série 
de regras em seus incisos e parágrafo único.  De acordo com o disposto nesse artigo, assinale a alternativa correta:  
 
a) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.  
b) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;  
c) A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, independentemente de registro no órgão 
competente;  
d) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, exceto para questões 
judiciais ou administrativas.  
 
18. Assinale a alternativa incorreta de acordo com as disposições do art. 12 da Constituição Federal:  
 
a) Além da própria Constituição, a legislação infraconstitucional pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados.  
b) São privativos de brasileiro nato, dentre outros, os cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal.  
c) Brasileiros naturalizados podem ser eleitos Senadores e Deputados Federais.  
d) Os cargos da carreira diplomática são privativos de brasileiros natos.  
 
19. De acordo com o disposto no art. 37 da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 
c) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público. 
d) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por um ano. 
 
20. Assinale a alternativa correta: 
 
a) De acordo com o disposto no art. 23 da Constituição Federal, compete privativamente à União preservar as 
florestas, a fauna e a flora.  
b) Conforme disposto no art. 21 da Constituição Federal, não compete à União exercer a classificação, para efeito 
indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão.  
c) De acordo com o teor do art. 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito 
civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 
d) Conforme disposto no art. 26 da Constituição Federal, são bens dos Estados os recursos minerais que estiverem 
em seu território. 
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- Verifique se este caderno contém 20 questões objetivas e 3 temas de redação. Caso contrário, reclame ao fiscal da 
sala outro caderno. 
- A resposta deve ser marcada com caneta na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu. 
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 
- Não identifique sua prova. Verifique se o número de inscrição na folha de respostas e na redação está correto. 
- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
- Tempo total de prova: 3 horas 
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.



1. Quanto aos tributos é correto afirmar:  
 
a) é permitida a  cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que 
os houver instituído ou aumentado; 
b) é possível instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, em 
razão de sua ocupação profissional; 
c) é vedado utilizar tributo com efeito de confisco; 
d) que, em regra, podem ser instituídos por decretos. 
 
2. Nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal, “a União, os Estados, O Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: ... II- taxas, 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”. Considerando este conceito, é correto afirmar: 
 
a) Não há distinção jurídica entre taxa e preço público; 
b) os Municípios podem instituir taxa para remuneração de serviços de iluminação pública; 
c) a cobrança de anuidades, pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, constitui taxa; 
d) é constitucional a cobrança de taxa exclusivamente  em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e 
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis; 
 
3. O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza retido na fonte, pelos Estados e o Distrito 
Federal, sobre rendimentos por eles pagos, a qualquer título, pertence: 
 
a) à União; 
b) aos Municípios onde ocorre o fato gerador (pagamento dos rendimentos); 
c) aos Estados ou ao Distrito Federal, como forma de repartição das receitas tributárias entre os entes federados; 
d) à União e aos Estados, em idêntica proporção. 
 
4. O art. 150, VI, da Constituição Federal estabelece diversas vedações ao poder de tributar, dentre elas a 
vedação de cobrança de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos da lei (alínea c). Esta vedação constitui: 
 
a) imunidade; 
b) isenção; 
c) um benefício que pode ser alterado pelo legislador ordinário; 
d) proibição de cobrança de taxas. 
 
5. Em alguns casos, a Constituição exige lei complementar para a instituição de tributos. Enquadram-se nesta 
hipótese: 
 
a) o imposto de importação de produtos estrangeiros; 
b) o empréstimo compulsório e os impostos sobre grandes fortunas; 
c) o imposto sobre a propriedade de veículos automotores; 
d) o imposto sobre a propriedade territorial rural 
 
6. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível; 
b) o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não é hediondo, mas equiparado a hediondo; 
c) nos delitos de tortura e terrorismo respondem não apenas os mandantes e os executores, mas também os que, 
podendo evitá-los, se omitirem. 
d) somente os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia; 
 
 
 
 



7. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, nem a de multa; 
b) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, exceto a de multa, a obrigação de reparar o dano e a 
decretação de perdimento de bens; 
c) as penas de reclusão e de detenção não passarão da pessoa do condenado, sendo extintas quando ocorrer a 
morte do apenado; 
d) nas hipóteses em que cabível, a obrigação dos herdeiros vai até o limite do valor do patrimônio transferido. 
 
8. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) compete ao juiz federal processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, bem 
como executar a carta rogatória, após o “exequatur; 
b) compete ao juiz federal processar e julgar qualquer crime cometido a bordo de navio ou aeronave; 
c) compete ao juiz federal processar e julgar qualquer crime previsto em tratado ou convenção internacional; 
d) compete ao juiz federal processar e julgar os crimes políticos e as infrações e contravenções penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
ressalvada a competência das Justiças Militar e Eleitoral; 
 
9. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 
naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 
b) não será concedida extradição de estrangeiro por crime político, religioso e de opinião; 
c) nosso ordenamento jurídico-constitucional não admite a prisão civil por dívida; 
d) constitui crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia  a ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. 
 
10. De acordo com o texto e os princípios constitucionais vigentes: 
 
I) as presidiárias terão direito a permanecer com seus filhos durante a amamentação e a fase pré-escolar; 
II) presos de idade e sexo distintos, que praticaram delitos de natureza díspares não poderão cumprir pena no 
mesmo estabelecimento prisional; 
III)  ninguém poderá cumprir pena, pelo cometimento do mesmo delito, em regime integralmente fechado. 
IV)  conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 
em sua liberdade de locomoção e de pensamento, por ilegalidade ou abuso de poder. 
 
a) as alternativa I, II e IV estão ERRADAS. 
b) as alternativas II e III estão ERRADAS. 
c) as alternativas I e III estão CERTAS. 
d) as alternativas I e IV estão ERRADAS. 
 
11. Em relação à Seguridade Social, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Segundo o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, a proteção social deve alcançar todos os 
eventos cuja reparação seja premente a todos que necessitem, sem observância do caráter contributivo, inclusive no 
que se refere a benefícios previdenciários. 
b) A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar somente os direitos relativos à saúde e à assistência social. 
c) O princípio da distributividade estabelece que cada indivíduo deve receber necessariamente algum benefício da 
seguridade social e se assim não o fizer terá direito à devolução das contribuições sociais. 
d) Segundo o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, a proteção social deve alcançar todos os 
eventos cuja reparação seja premente a todos que necessitem, com a ressalva de que quanto à previdência social 
deve ser obedecido também o princípio contributivo. 
 
 
 



12. Referente aos benefícios previdenciários é CORRETO afirmar: 
 
a) A Constituição Federal determina sejam as prestações reajustadas periodicamente de modo a manter o seu valor 
real, conforme índice de desvalorização monetária previsto em lei para este fim específico. 
b) A Constituição Federal determina sejam as prestações reajustadas periodicamente de acordo com o índice de 
reajuste do salário mínimo, de modo a manter o seu valor real. 
c) Nenhum benefício da Previdência Social pode ter o seu valor inicial fixado abaixo do salário mínimo. 
d) É possível a instituição de novo benefício previdenciário mesmo sem a demonstração da respectiva fonte de 
custeio total. 
 
13. A respeito dos direitos dos trabalhadores previstos no artigo 7º da Constituição Federal é INCORRETO afirmar: 
 
a) os empregados domésticos tem direito ao aviso prévio indenizado e à gratificação natalina proporcional aos 
meses trabalhados no ano, bem como aos benefícios decorrentes de acidente de trabalho. 
b) aos trabalhadores rurais são estendidos os mesmos direitos concedidos aos trabalhadores urbanos. 
c) a Constituição Federal prevê a equiparação entre os direitos dos empregados domésticos com os dos empregados 
urbanos e rurais. 
d) a Constituição Federal prevê a equiparação entre os direitos dos trabalhadores avulsos com os dos empregados 
urbanos e rurais. 
 
14. A respeito do financiamento da Seguridade Social é CORRETO afirmar: 
 
a) A Seguridade Social é financiada apenas por contribuições diretas dos trabalhadores e dos empregadores. 
b) A Seguridade Social é 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 
contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a 
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; sobre a receita ou o faturamento; e sobre o lucro; do trabalhador 
e dos demais segurados da previdência social, NÃO incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas 
pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; sobre a receita de concursos de prognósticos; do 
importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
c) A Seguridade Social é 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 
contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a 
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; sobre a receita ou o faturamento; e sobre o lucro; do trabalhador 
e dos demais segurados da previdência social, incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201; sobre a receita de concursos de prognósticos; do 
importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.  
d) A CPMF é contribuição devida para financiamento da Seguridade Social. 
 
15. Pode inscrever-se no Regime Geral da Previdência Social como segurado facultativo: 
 
a) aquele que exerce atividade de filiação obrigatória autônoma. 
b) o servidor público federal que opta pela filiação facultativa complementar. 
c) a dona-de-casa, sendo que a Constituição Federal inclusive prevê um regime especial de inclusão para aqueles que 
se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico desde que pertencentes a famílias de baixa renda. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
16. O art. 5º da Constituição Federal prevê, em seu caput, que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, estabelecendo garantias e direitos individuais e 
coletivos em seus incisos.  Considerando o disposto nos incisos desse artigo, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso 
Nacional. 
b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 



c) A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial.     
d) As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas.  
 
17. O art. 8º da Constituição Federal dispõe ser livre a associação profissional ou sindical, estabelecendo uma série 
de regras em seus incisos e parágrafo único.  De acordo com o disposto nesse artigo, assinale a alternativa correta:  
 
a) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.  
b) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;  
c) A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, independentemente de registro no órgão 
competente;  
d) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, exceto para questões 
judiciais ou administrativas.  
 
18. Assinale a alternativa incorreta de acordo com as disposições do art. 12 da Constituição Federal:  
 
a) Além da própria Constituição, a legislação infraconstitucional pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e 
naturalizados.  
b) São privativos de brasileiro nato, dentre outros, os cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal.  
c) Brasileiros naturalizados podem ser eleitos Senadores e Deputados Federais.  
d) Os cargos da carreira diplomática são privativos de brasileiros natos.  
 
19. De acordo com o disposto no art. 37 da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 
c) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público. 
d) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por um ano. 
 
20. Assinale a alternativa correta: 
 
a) De acordo com o disposto no art. 23 da Constituição Federal, compete privativamente à União preservar as 
florestas, a fauna e a flora.  
b) Conforme disposto no art. 21 da Constituição Federal, não compete à União exercer a classificação, para efeito 
indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão.  
c) De acordo com o teor do art. 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito 
civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 
d) Conforme disposto no art. 26 da Constituição Federal, são bens dos Estados os recursos minerais que estiverem 
em seu território. 
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