
 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA 
Referência: EDITAL N. 001/2021 - TESTE SELETIVO PARA INGRESSO AO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA/SC. 
 

O Município de Papanduva TORNA PÚBLICO o gabarito provisório da prova escrita do 
processo de seleção de estagiários de graduação em Direito para atuarem junto à Procuradoria do 
Município. 
 

QUESTÕES 

 

01 - Explique o que é uma federação e quais são os atuais entes federados do Brasil? 

Gabarito: Federação é uma forma de estado (2,0 pontos). Os entes federados do Brasil hoje são: a 
União (2,0 pontos), os Estados (2,0 pontos), o Distrito Federal (2,0) e os Municípios (2,0 pontos). 

 
02 - Quais são os princípios da administração pública expressos na Constituição Federal de 
1988? Explique cada um deles. 
Gabarito: - Legalidade (0,5 ponto): apenas é permitido fazer o que está previsto em lei (1,5 ponto); 
- Impessoalidade (0,5 ponto): os atos devem ser impessoais tanto em relação ao emissor quanto ao 
signatário, de forma objetiva (1,5 pontos); - Moralidade (0,5 ponto): é o respeito aos valores éticos 
como lealdade, honestidade, etc., com a coisa pública (1,5 ponto); - Publicidade (0,5 ponto): a regra 
é que todos os atos devem ser públicos, como corolário da transparência em uma república (1,5 
ponto); - Eficiência (0,5 ponto): é a necessidade de eficácia de todos os agentes, de modo a fazer o 
máximo com os recursos necessários/disponíveis (1,5 ponto). 

 
03 - Há alguma diferença nas fases do pregão se comparado com as demais modalidades de 
licitação previstas na Lei n. 8.666/93? Se sim, explique. 
Gabarito: Sim, há diferença (5,0 pontos). A fase de propostas é feita antes da habilitação, de modo 
a agilizar e simplificar o procedimento (5,0 pontos). 

 
04 - O que é improbidade administrativa, e a quem é aplicável a Lei n 8.429/92? 
Gabarito: São os atos tidos como desonestos na administração pública, especificamente aqueles 
que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário, os decorrentes de concessão 
ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário e os atentam contra os princípios da 
administração pública (5 pontos). A Lei n. 8.429/92 se aplica aos agente públicos, considerados 
todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 



 
 

 

cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, bem como, no que 
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (5 pontos). 

 

05 - Qual a diferença entre descentralização e desconcentração administrativa? 
Gabarito: Ambas são fenômenos ligados à tomada de decisão e execução de serviços públicos, de 
modo a distribuir competências. A desconcentração acontece, porém, de modo interno – como por 
exemplo em uma prefeitura, os atos são delegados às secretarias (5 pontos); já a descentralização 
é feita de modo externo, normalmente é delegado a algum ente da administração indireta, com 
personalidade própria – como uma autarquia, uma empresa pública (5 pontos). 

 

 
06 - Qual a diferença entre o processo de conhecimento, um cumprimento de sentença de 
uma execução fiscal? Pondere com pelo menos 3 (três) argumentos. 
Gabarito: O processo de conhecimento é onde se discute o direito (2 pontos); o cumprimento de 
sentença é a tentativa forçosa de cumprimento de um direito reconhecida em um título executivo 
judicial (2 pontos); enquanto que a execução fiscal é a tentativa forçosa de cumprimento de um 
direito previsto em título executivo extrajudicial, qual seja, a certidão de divida ativa (3 pontos). 
Cada argumento válido: 1 ponto  

 
07 - Qual a diferença de citação e intimação? Nas execuções fiscais é permitida a dispensa 
de citação pessoal? 
Gabarito: A citação é o ato que se dá conhecimento de um demanda, triangularizando a relação 
processual (3 pontos); já a intimação, é a ciência de um ou mais atos do processo. E sim, é 
permitida a dispensa da citação pessoal, bastando que o aviso de recebimento seja recebido no 
endereço do executado; além das hipóteses de citação por edital. 

 
08 - Em quais casos é cabível apelação? Qual é o prazo para interposição deste recurso por 
uma prefeitura? 

Gabarito: A apelação é cabível em face de uma sentença (5 pontos). O prazo é de 30 (trinta) dias, 
à vista do prazo em dobro concedido à fazenda pública (5 pontos) 
 

09 - Qual a diferença de fato gerador para hipótese de incidência tributária? 
Gabarito: A hipótese de incidência é a previsão legal de um ato passível de gerar obrigação 
tributária, no plano abstrato; o fato gerador é a ocorrência concreta, no plano real, da hipótese de 



 
 

 

incidência 

 
10 - Qual a diferença entre isenção, imunidade e não-incidência tributária? 

Gabarito: A isenção é a dispensa de uma obrigação tributária principal prevista em lei; a imunidade 
é o impedimento ao poder de tributar previsto na Constituição; enquanto que a não-incidência é 
quando um fato não é apto a configurar a obrigação tributária 

 
ESTUDO DE CASO: Você é o procurador do Município de Papanduva e ingressou com ação 
de execução fiscal em face de Fulano de Tal, contribuinte pessoa física de Imposto Predial 
Territorial Urbano - IPTU. O endereço que você indicou para citação é aquele dos cadastros 
municipais, fornecido pelo próprio contribuinte. Porém o Aviso de Recebimento - AR, voltou 
com a assinatura de terceira pessoa, mas de sobre nome semelhante ("de Tal"). Trinta dias 
após a juntada aos autos do AR você foi intimado para se manifestar no processo sobre o 
ocorrido. Diante desta situação, o que você faria? Explique de modo fundamentado. 
 
Gabarito: O próximo passo é pedir a penhora de bens, já que nesse caso a citação é considerada 
como válida (25 pontos). Aos argumentos que citarem a lei serão atribuídos 10 pontos, e os que 
citarem a jurisprudência do STJ, 15. 
 

 
 
As respostas no presente gabarito servirão de parâmetro para as correções das provas 

devidamente encaminhadas na forma do edital. Todas as resposta que sejam suficientemente 
coerentes como os parâmetros indicados serão consideradas, nas devidas proporções. 

Papanduva, 19 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 


