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31. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme o dispo-
sitivo constitucional inaugural da Ordem Econô-
mica, esta se ampara na relação capital-trabalho,
ou seja, fundada na valorização do trabalho hu-
mano e na livre iniciativa, desta forma é princípio
da Ordem Econômica dentre outros:

A) O lucro

B) A isenção tributária

C) A busca do pleno emprego

D) O tratamento favorecido para as empresas brasileiras
de capital nacional de pequeno porte

E) O incentivo fiscal;

32. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme o título
constitucional que trata da Ordem Social, esta se
ampara no primado do trabalho, e como objetivo
o bem-estar e a justiça sociais, desta forma a segu-
ridade social pertence ao título apresentado, tendo
esta os seguintes objetivos, exceto:

A) A universalidade da cobertura e do atendimento

B) A uniformidade e equivalência dos benefícios e servi-
ços às populações urbanas e rurais

C) A eqüidade na forma de participação no custeio

D) A Exclusividade da base de financiamento,
identificando-se, em rubricas contábeis específicas
para cada área, as receitas e as despesas vinculadas
a ações de saúde, previdência e assistência social, pre-
servado o caráter distributivo da previdência social

E) O caráter democrático e descentralizado da administra-
ção, mediante gestão quadripartite, com participação
dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados
e do Governo nos órgãos colegiados

33. (CONCURSO JARDIM/2022) É Direito Social,
portanto política de Estado e não política de Go-
verno, elencado pelo poder constituinte originário,
previstos em dispositivo próprio da constituição:

A) A Assistência aos desamparados

B) A Moradia

C) A Alimentação

D) O Transporte

E) A Cultura

34. (CONCURSO JARDIM/2022) São direitos dos tra-
balhadores urbanos e rurais, elencados em dispo-
sitivo próprio da constituição, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social, exceto:

A) A salário-família para os seus dependentes

B) A proteção do mercado de trabalho da mulher, medi-
ante incentivos específicos, nos termos da lei

C) A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança

D) A proteção em face da automação, na forma da lei

E) O seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do em-
pregador, sem excluir a indenização a que este está
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa

35. (CONCURSO JARDIM/2022) São imperativos
previstos, conforme a constituição federal, para que
a União realize intervenção nos Estados e Distrito
Federal, exceto:

A) Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Fe-
deração em outra

B) Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas
unidades da Federação

C) Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão ju-
dicial

D) Reorganizar as finanças da unidade da Federação que
suspender o pagamento da dívida fundada por mais de
dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior e
deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias
fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabele-
cidos em lei

E) Restabelecer o livre exercício de qualquer dos Poderes
na União

36. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme disposi-
tivo da Constituição da República Federativa do
Brasil, ao Sistema Único de Saúde compete, dentre
outras as seguintes atribuições, exceto:
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A) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compre-
endido o do trabalho

B) Participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e produ-
tos psicoativos, tóxicos e radioativos

C) Oferecer assistência única e exclusiva à saúde do tra-
balhador, bem como dos vulneráveis e desamparados

D) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano

E) Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico

37. (CONCURSO JARDIM/2022) O Brasil é uma fede-
ração assimétrica, tendo em sua esfera uma estru-
tura híbrida quanto à organização do Estado, trata-
se do Distrito Federal, assim considerando-o, mar-
que a assertiva que contempla tal característica em
questão tributária:

A) O IPVA é de competência Municipal e do Distrito Fe-
deral

B) O IPTU é de competência Estadual e do Distrito Fede-
ral

C) O ICMS é de competência Estadual excluindo o Dis-
trito Federal

D) O IPTU é de competência municipal excluindo o Dis-
trito Federal

E) O IPVA, IPTU e o ICMS são de competência do Dis-
trito Federal

38. (CONCURSO JARDIM/2022) É legitimado espe-
cial para propor ação abstrata e concentrada de
controle de constitucionalidade em âmbito federal:

A) Partido Político com assento na Câmara Distrital

B) Procurador Geral de Justiça

C) Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Bra-
sil

D) Procurador Geral da República

E) Governador do Distrito Federal

39. (CONCURSO JARDIM/2022) Para questionar em
sede de controle abstrato de constitucionalidade
no âmbito federal, quais ações devem ser utiliza-
das cujos objetos desafiadores são: lei do muni-
cípio de Jardim de 04/10/1988, lei do município
de Jardim de 06/10/1988, Lei do Estado do Ce-
ará de 04/10/1988, Lei do Estado do Ceará de
06/10/1988, Lei Federal de 04/10/1988 e Lei Fede-
ral de 06/10/1988, Respectivamente:

A) ADPF, ADI, ADPF, ADI, ADPF e ADI

B) ADPF, ADC, ADPF, ADC, ADPF e ADC

C) ADI, ADC. ADI, ADC, ADI e ADC

D) ADI, ADPF, ADI, ADPF, ADI e ADPF

E) ADPF, ADPF, ADPF, ADI, ADPF e ADI

40. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme a Cons-
tituição Federal a fiscalização do Município será
exercida pelo Poder Legislativo Municipal, medi-
ante controle externo, e pelos sistemas de controle
interno do Poder Executivo Municipal, na forma da
lei, exceto:

A) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos
de Contas Municipais em Municípios com menos de
200 mil eleitores

B) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente so-
bre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar,
só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos
membros da Câmara Municipal

C) As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta
dias, anualmente, à disposição de qualquer contri-
buinte, para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

D) O controle externo da Câmara Municipal será exercido
com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou
do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Con-
tas dos Municípios, onde houver

E) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos
de Contas Municipais

41. (CONCURSO JARDIM/2022) São princípios da
mediação conforme diploma legal próprio, exceto:

A) Transparência

B) Boa-fé
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C) Oralidade

D) Autonomia das vontades da parte

E) Informalidade

42. (CONCURSO JARDIM/2022) A previsão contra-
tual de mediação deverá conter, no mínimo, exceto:

A) Penalidade em caso de não comparecimento da parte
convidada à primeira reunião de mediação

B) Critérios de escolha do mediador ou equipe de media-
ção

C) Local da primeira reunião de mediação

D) Prazo mínimo e máximo para a realização da primeira
reunião de mediação, contado a partir da data de rece-
bimento do convite

E) A data e horário da audiência contado a partir da data
de recebimento da intimação para apresentação do me-
diadores ou equipe de mediação, a não presença esta-
belecerá a revelia.

43. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme o CPC,
Os juízes e os tribunais atenderão, preferencial-
mente, à ordem cronológica de conclusão para pro-
ferir sentença ou acórdão, são excluídos da regra,
exceto:

A) As preferências legais e as metas estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça

B) As sentenças proferidas em audiência, homologatórias
de acordo ou de improcedência liminar do pedido

C) O Julgamento de Agravo de Instrumento

D) O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente
de resolução de demandas repetitivas

E) O julgamento de embargos de declaração

44. (CONCURSO JARDIM/2022) É competente o foro
para a ação de divórcio, separação, anulação de ca-
samento e reconhecimento ou dissolução de união
estável, exceto:

A) Do domicílio do casal ou da união, havendo ou não fi-
lhos, mesmo que não residam mais no domicílio após
a dissolução ou separação de fato

B) De domicílio do guardião de filho incapaz

C) Do último domicílio do casal, caso não haja filho inca-
paz

D) De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no
antigo domicílio do casal

E) De domicílio da vítima de violência doméstica e fami-
liar, nos termos da Maria da Penha

45. (CONCURSO JARDIM/2022) Além de outros pre-
vistos no CPC, são deveres das partes, de seus pro-
curadores e de todos aqueles que de qualquer forma
participem do processo, exceto:

A) Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem
ou direito litigioso

B) Não formular pretensão ou de apresentar defesa
quando cientes de que são destituídas de fundamento

C) Produzir provas para praticar atos para a defesa do di-
reito

D) Não formular pretensão ou de apresentar defesa
quando cientes de que são destituídas de fundamento

E) Expor os fatos em juízo conforme a verdade

46. (CONCURSO JARDIM/2022) Segundo o CPC, a
gratuidade da justiça compreende, exceto:

A) Os selos postais

B) As taxas ou as custas judiciais

C) Os honorários do advogado e do perito, os honorários
por sua sucumbências e a remuneração do intérprete
ou do tradutor nomeado para apresentação de versão
em português de documento redigido em língua estran-
geira

D) A indenização devida à testemunha que, quando em-
pregada, receberá do empregador salário integral,
como se em serviço estivesse

E) o custo com a elaboração de memória de cálculo,
quando exigida para instauração da execução

47. (CONCURSO JARDIM/2022) Salvo disposição em
sentido diverso, considera-se dia do começo do
prazo:
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A) O dia útil seguinte a data de juntada aos autos do aviso
de recebimento, quando a citação ou a intimação for
pelo correio

B) O quinto dia útil seguinte ao fim da dilação assinada
pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edi-
tal

C) O dia útil seguinte a data de publicação, quando a in-
timação se der pelo Diário da Justiça impresso ou ele-
trônico

D) O dia útil seguinte da carga, quando a intimação se der
por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório
ou da secretaria

E) O quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma pre-
vista na mensagem de citação, do recebimento da cita-
ção realizada por meio eletrônico

48. (CONCURSO JARDIM/2022) A citação, em regra,
será feita por meio eletrônico ou pelo correio para
qualquer comarca do País, são exceções, exceto:

A) Nas ações de estado, observado o disposto no art. 695,
§ 3º do CPC (a citação será feita na pessoa do réu).

B) Quando o autor optar por outra forma.

C) Quando o citando for pessoa de direito público

D) Quando o citando residir em local não atendido pela
entrega domiciliar de correspondência

E) Quando o citando for incapaz

49. (CONCURSO JARDIM/2022) Para eliminar irre-
gularidade, incerteza jurídica ou situação conten-
ciosa na aplicação do direito público, inclusive no
caso de expedição de licença, a autoridade admi-
nistrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e,
quando for o caso, após realização de consulta pú-
blica, e presentes razões de relevante interesse ge-
ral, celebrar compromisso com os interessados, ob-
servada a legislação aplicável, o qual só produzirá
efeitos a partir de sua publicação oficial. É compro-
misso do quesito:

A) Não poderá conferir desoneração permanente de dever
ou condicionamento de direito reconhecidos por orien-
tação geral

B) Poderá prever com clareza as obrigações das partes,
o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis
em caso de descumprimento

C) Não Poderá prever com clareza as obrigações das par-
tes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicá-
veis em caso de descumprimento

D) Poderá conferir desoneração permanente de dever ou
condicionamento de direito reconhecidos por orienta-
ção geral

E) Sempre que possível buscará solução jurídica propor-
cional, equânime, eficiente e compatível com os inte-
resses conflitantes

50. (CONCURSO JARDIM/2022) Quanto aos bens pú-
blico podemos assegurar em regra, exceto:

A) Ruas e praças são exemplos de bens de uso comum do
povo

B) Os bens públicos não podem ser usucapidos

C) Não dispondo a lei em contrário, consideram-se do-
minicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de
direito público a que se tenha dado estrutura de direito
privado

D) Os bens públicos dominicais não podem ser alienados

E) O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou
retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela
entidade a cuja administração pertencerem

51. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme a lei civil
não constitui atos ilícitos:

A) Os praticados em legítima defesa ou na defesa de di-
reitos e garantias

B) Os praticados em legítima defesa ou de outrem ou no
gozo de seus direitos

C) A destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa,
quando vítima de forte comoção por injusta agressão

D) Os praticados em legítima defesa ou no exercício regu-
lar de um direito reconhecido

E) Os praticados em legítima defesa e no exercício regular
de um direito reconhecido
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52. (CONCURSO JARDIM/2022) A administração pú-
blica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios obedecerá aos princípios de legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, dentre outros ao seguinte, "O direito de
greve será exercido nos termos e nos limites defini-
dos em lei específica"quanto ao direito de greve no
serviço público é mais correto afirmar:

A) Encontra-se resguardo e regulamentado por lei especí-
fica

B) Lei define quais prazos e porcentagem de atuação dos
servidores públicos em greve

C) Não existe regramento que regulamenta a greve dos
servidores públicos podendo ao procurador geral de
justiça propor ADO no Supremo Tribunal Federal para
tratar da mora constitucional em tela.

D) O Mandado de Injunção e a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade por Omissão são ações idênticas, portanto
apenas diferenciando pelo rol de legitimados

E) Ao presidente de um sindicato estadual, de servidores
públicos estaduais para ter assegurado a legalidade de
seu movimento grevista aprovado em assembleia de-
verá buscar, em sede de mandado de injunção, deci-
são que regre a atuação durante o período paredista,
cumprindo-a na íntegra.

53. (CONCURSO JARDIM/2022) Para os fins do dis-
posto no caput do art. 169 da Constituição, a des-
pesa total com pessoal, em cada período de apura-
ção e em cada ente da Federação, não poderá ex-
ceder os percentuais da receita corrente líquida, a
seguir discriminados, União, cinqüenta por cento,
Estados, sessenta por cento e Municípios, sessenta
por cento. Na verificação do atendimento dos limi-
tes definidos neste artigo, não serão computadas as
despesas, exceto:

A) Da rescisão de empregados CLT, apenas

B) De indenização por demissão de servidores ou empre-
gados

C) Derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º
do art. 57 da Constituição (convocação extraordinária
do congresso nacional)

D) decorrentes de decisão judicial e da competência de
período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º
do art. 18 (§ 2º A despesa total com pessoal será apu-
rada somando-se a realizada no mês em referência com
as dos 11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-
se o regime de competência, independentemente de
empenho. Redação dada pela Lei Complementar nº
178, de 2021.

E) Relativas a incentivos à demissão voluntária

54. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme legislação
tributária ao tratar Interpretação e Integração da
Legislação Tributária, em dispositivo próprio ao
expor "Na ausência de disposição expressa, a auto-
ridade competente para aplicar a legislação tribu-
tária utilizará sucessivamente, na ordem indicada",
qual alternativa correta:

A) A Analogia, Os princípios gerais do Direito Tributário,
Os princípios gerais do Direito Público e a equidade

B) A Analogia, Os princípios gerais do Direito Público,
Os princípios gerais do Direito Tributário e a equidade

C) A equidade, Os princípios gerais do Direito Público,
Os princípios gerais do Direito Tributário e a Analogia

D) A Analogia, Os princípios gerais do Direito Tributário,
Os princípios gerais do Direito Público e a jurisprudên-
cia

E) A Analogia, Os princípios gerais do Direito Tributário,
Os princípios gerais do Direito Público, a equidade e a
jurisprudência

55. (CONCURSO JARDIM/2022) Nos casos de impos-
sibilidade de exigência do cumprimento da obriga-
ção principal pelo contribuinte, respondem solida-
riamente com este nos atos em que intervierem ou
pelas omissões de que forem responsáveis, exceto:

A) Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos
devidos por estes

B) Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofí-
cio, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por
eles, ou perante eles, em razão do seu ofício

C) O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela
massa falida ou pelo concordatário

D) Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus
tutelados ou curatelados

E) Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos
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