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LEIA COM ATEIN100 AS INSTRUcOES ABAIXO:

SO abra este caderno de provas apOs ler todas as instrucbes e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
Ao receber este caderno, confira se ele contem 05 (cinco) questOes discursivas, corn 1 (uma) folha de texto definitivo

para cada questao, correspondente 0 PrOva Discursiva.

Preencha sous dados pessoais neste Caderno, inclusive o niiinero de inscricao na folha de texto definitivo de
cada questa°.

A duragao da prova e de 4 Floras e 30 rninutos, ja incluido o tempo determinado para o preenchimento da Folha de
Respostas e transcricao das respostas para as folhas de texto definitivo das questOes da Prova Discursiva.

0 candidato devera permariecer por, no mlnirno, 1 (urna) hora apOs o inicio das provas.

As questOes da Prova Discursiva deverao ser respondidas no espaco destinado ao texto definitivo de cada
questa°, podendo ser utilizado o verso. As folhas de textos definitivos sera() os Onicos documentos validos para a
avaliagao da Prova Discursiva. As folhas de rascunho sac) de utilizacao facultativa e nao servirão nem pocleräo ser
consideradas para a avaliacao, sendo proibido seu destaque do caderno de provas.

A Prova Discursiva devera ser manuscrita, em letra legivel, corn caneta esferografica azul ou preta, nao sendo
permitida a interferencia ou participacao de outras pessoas, nem utilizagão de qualquer material de consulta.

Nenhuma das folhas da Prova Discursiva podera ser assinada, rubricada ou conter identificagao em outro
local que nä° seja o cabecalho da folha de texto definitivo, sob pena de anulacão.

SO se deve levantar-se corn autorizacao dos fiscais da sala. Os fiscais nao estäo autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteOdo das provas. Cabe unicamente ao candidato interpretar e decidir.

E obrigatOria a devolucäo do caderno de provas. 0 gabarito da prova objetiva e a Integra dos respectivos cadernos
de prova serao divulgados no site da PGE-CE (www.pge.ce.gov.br ), 1 (urn) dia apOs sua realizacOo.

Assinatura do Candidato:



DIREITO CONSTITUCIONAL

QUESTAO -I

Discorra sobre o processo legislativo brasileiro, nominando as especies de normas previstas na
Constiturgão r-ederal, a iniciativa pare a deflagragáo de seu procedimento e as materias que
podem ser per ela veic:uladas.

DIREITO ADMINISTRATIVO

QUESTAO 2

PrOximo as lestividades de comemoragao do aniversario de determinado Municipio, o gestor
municipal resolveu contratar urn renornado artista para urn concerto a populagao.

Para tanto, o gestor municipal publicou ato administrativo onde declarou a sua decisao de

contratar o artista de sua escolha sem a realizagäo de procedirnento de licitagão.

Diante de muitos protestos da populagao, o gestor municipal resolveu revogar o ato

administrativo e desistir da contratagao.

0 artista ingressou no Poder Judicierio contra o referido Municipio alegando que o Poder

POblico ja havia assumido urn compromisso e, assim, requereu a expedigao de ordem judicial

para determiner a contratagäo sobe pena de multa.

Responda as seguintes questOes:

0 gestor municipal agiu corretamente ao decidir contratar diretamente o artista sem

licitagao? Diferencie os institutos da dispensa e inexigibilidade de licitagao.

0 gestor rnunicipal poderia revogar o ato administrativo e desistir da contratagao? Diferencie

revogagao e anulagao.

C) Pode o Poder Judiciario determiner que o referido Municipio realize a contratagao? Explique

discricionariedade e vinculagao.

DIREITO CIVIL

QUESTAO 3

Disserte sobre pessoa juridica, suas divisbes e os entes despersonalizados.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

QUESTAO 4

Discorra sobre as prerrogativas da Fazenda POblica no processo civil brasileiro.

DIREITO TRIBUTARIO

QUESTAO 5

Faga a distingäo entre contribuinte e responsevel tributario.
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