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* A duração da prova inclui o tempo para a transcrição da folha de redação e o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � uma folha de redação, personalizada com digiselo.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 

inscrição, digiselo e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

 � faltam folhas e a sequência de 50 questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo, a folha de redação e o cartão-resposta devidamente 
preenchido e assinado.

O gabarito será divulgado em: http://udesc.fepese.ufsc.br

Atenção!

 � A redação deverá ser transcrita para a respectiva folha de reda-
ção com caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta.

 � A folha de redação contém um código alfanumérico e um 
digiselo, não podendo ser assinada pelo candidato, nem conter 
qualquer sinal gráfico que possibilite sua identificação.

 � Somente será avaliada a redação transcrita na folha de redação, 
não sendo considerada qualquer anotação feita na folha de 
rascunho do caderno de provas.

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de 
respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta 
correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.
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Tema para redação

“Tilikum, uma orca macho de 30 anos e quase 6 tone-
ladas, pulou no ar e agarrou a treinadora pelo cabelo 
quando ela ia passar a mão em sua cabeça, durante 
o show da tarde, no mais famoso parque marinho 
dos Estados Unidos. Sacudiu-a como as orcas fazem 
com seu prato predileto – focas – diante dos olhos 
horrorizados do público. É claro que o caso suscitou 
uma discussão que pega fundo: é certo manter ani-
mais selvagens em cativeiro, para entretenimento 
dos humanos?”

Texto adaptado de GRYZINSKI, Vilma. O terrível show da tarde. 
Veja. São Paulo: Abril, p. 45,ed. 2154, ano 43, n. 9, 03 mar. 2010.

Redija uma carta (sem assiná-la) à revista Veja. 
Responda à pergunta acima, apresentando pelo 
menos dois argumentos para justificar sua resposta.

Obs. Não há necessidade de colocar título.

(folha de rascunho)

Atenção! Será atribuída nota zero à redação que 
estiver escrita a lápis, não estiver desenvolvida na 
folha de respostas, não observar o limite mínimo 
de 20 e o máximo de 30 linhas, não atender à 
forma solicitada (dissertação) e estiver identificada 
e/ou assinada.

Somente serão avaliadas as redações transcritas na 
folha de redação, não sendo considerada qualquer 
anotação feita na folha de rascunho.
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Conhecimentos Gerais (25 questões)

Portugues (5 questões)

Texto

Antes de cair em desuso, ser varrido para a pilha dos hábitos ideologicamente caretas ou 
não encontrar eco no vale-tudo em que se transformou o ambiente escolar nacional, hino 
e bandeira formavam uma dupla invencível. Para quem era estudante nas priscas eras em 
que colégios desfilavam na parada do 7 de setembro, como não lembrar da ansiedade de 
véspera? Adormecia-se com o uniforme mil vezes repassado e tinindo no cabide. No dia da 
parada, desfilar cantando a plenos pulmões e ardor juvenil era uma gostosura. A um passo 
do heroico.

Pena que, por causa do excesso de rebusques nos vocábulos e tortuosas construções 
gramaticais, a letra do nosso grande canto nacional não facilite o arroubo patriótico. 
Embora o autor dos versos, o poeta Joaquim Osório Duque Estrada (1870-1927), tenha 
feito onze alterações mesmo depois de considerar a obra pronta, em 1909, o hino não 
se tornou menos barroco. Daí o entusiasmo, para não dizer alívio, quando em estádios, 
ginásios, passeatas e demais eventos nos quais ele faz sua aparição chega o momento 
do refrão: Terra adorada/Entre outras mil/És tu, Brasil/Ó pátria amada. Ufa.

Ainda assim, toda segunda-feira, no colégio municipal Camilo Castelo Branco, no Rio 
de Janeiro, no inglório horário de sete e dez da manhã, parte dos 606 alunos de 10 a 14 
anos forma fila para assistir ao hasteamento do nosso lábaro. E então, nas adjacências do 
colégio, se houve o hino ecoar.

Contudo, mesmo o diretor da escola acha o hino longo demais. A coordenadora peda-
gógica faz um diagnóstico mais clínico. “Tirando o Kaká, nem os jogadores de futebol 
sabem a letra toda. Muito menos o que ela quer dizer. Aqui no colégio trabalhamos o 
texto nas aulas de português e no Centro de Estudos do Aluno, pois ninguém sabe onde 
fica o Ipiranga nem o que significa plácidas.” Que dirá fúlgidas, garrida e lábaro, usado 
sem piedade no parágrafo anterior.

Muitas nações como, por exemplo, a Alemanha e a Rússia, por diversas razões históricas, 
viram seus hinos tornarem-se incomodamente obsoletos e diferentes versões destes 
hinos tiveram que ser compostas para que se tornassem politicamente corretos. A 
Espanha mantém um hino sem letra desde a morte do ditador Francisco Franco, 34 anos 
atrás. Diante de tantos acidentes patrióticos mundo afora, o nosso impávido colosso que 
ergue da justiça a clava forte merece ser louvado. E cantado a plenos pulmões, mesmo 
que não se saiba o que significa clava.

Texto adaptado de: A PLENOS PULMÕES. Piauí_34: p. 7, ano 3, jul. 2009.
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2. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A expressão “impávido colosso”, retirada do 
Hino Nacional e destacada no último pará-
grafo, faz referência ao destemor do povo 
brasileiro.

b. ( X ) A expressão “arroubo patriótico”, destacada no 
segundo parágrafo, refere-se a sentimentos 
de enlevo, arrebatamento e encanto em rela-
ção à pátria.

c. ( ) A expressão “nas priscas eras”, destacada 
no primeiro parágrafo, é um adjunto adver-
bial derivado do verbo “ser”, conjugado na 
segunda pessoa do singular do Pretérito 
Imperfeito do Indicativo.

d. ( ) A palavra “lábaro” é empregada no terceiro e 
no quarto parágrafos com sentidos diferen-
tes: no terceiro significa “flâmula” e no quarto 
significa “pavilhão”.

e. ( ) O vocábulo “obsoletos”, destacado no último 
parágrafo, é um adjetivo que qualifica o subs-
tantivo “hinos”, ao qual atribui qualidade de 
obscenos.

1. Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras 
( V ) ou falsas ( F ), de acordo com o texto.

( ) Desde que Joaquim Osório Duque Estrada 
considerou pronta sua obra, canta-se regular-
mente o Hino Nacional nas escolas brasileiras.

( ) Quando o texto afirma que o ambiente esco-
lar nacional transformou-se num “vale-tudo”, 
entende-se que são bem aceitos hábitos patri-
óticos como a homenagem diária ao hino e à 
bandeira.

( ) Quem costuma cantar o hino em eventos 
esportivos ou políticos sente-se mais con-
fiante no momento do refrão, que é um tre-
cho menos rebuscado.

( ) Ao contrário de outras canções patrióticas e 
apesar de seu vocabulário erudito e de suas 
construções gramaticais herméticas, o Hino 
Nacional do Brasil mantém-se inalterado 
desde sua criação, em 1909.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – F – V – V
b. ( ) V – F – F – F
c. ( ) F – V – V – F
d. ( ) F – V – F – V
e. ( X ) F – F – V – F
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3. Assinale a alternativa na qual as frases 1 e 2 estão 
corretas, de acordo com a norma culta da língua 
portuguesa.

a. ( ) 1. São 1062 escolas municipais no Rio. 
Multipliquem-se esse número por uma média 
de 600 alunos para terem-se ideia, do total de 
estudantes. 
2. Ao completar 100 anos, o Hino Nacional 
Brasileiro sacode as escolas municipais do Rio 
de Janeiro.

b. ( ) 1. Os alunos tentam entoar, os 49 versos do 
nosso Hino Nacional. 
2. Segundo uma resolução municipal, a can-
toria é uma providência para atenderem a 
necessidade de resgatarem e despertarem no 
aluno valores cívicos.

c. ( X ) 1. Em 1991, com a pulverização da União 
Soviética em quinze nações-estado, o 
presidente Boris Yeltsin adotou a “Canção 
Patriótica”, sem letra. 
2. Nas escolas municipais do Rio de Janeiro, 
toda segunda-feira será dia de cantar o hino.

d. ( ) 1. A TV Bandeirantes lançou um concurso 
para premiar, quem conseguisse cantar o hino, 
sem erros, do começo ao fim. 
2. O premio eram 500 reais.

e. ( ) 1. Quando a montanha de dinheiro se acu-
mulou em 19 mil reais a equipe encontraram 
uma alma cívica capaz de recitar as oito estro-
fes e 49 versos. 
2. O povo grego acharam prudente desbas-
tarem as 158 estrofes originais de seu hino, 
deixando apenas duas.

4. Considere as afirmativas abaixo.

1. A expressão “Pena que…” é um conector que 
dá início ao segundo parágrafo e tem função 
afetiva, isto é, revela um sentimento do autor 
do texto.

2. O conectivo “Ainda assim…” , que introduz o 
terceiro parágrafo, pode ser substituído por 

“No entanto…” sem que o sentido do texto se 
altere.

3. Na frase “Diante de tantos acidentes patrióti-
cos mundo afora, o nosso impávido colosso 
que ergue da justiça a clava forte merece ser 
louvado.” a palavra sublinhada é uma conjun-
ção consecutiva, isto é, indica uma consequ-
ência do fato expresso na oração anterior.

4. Na frase “Antes de cair em desuso, ser varrido 
para a pilha dos hábitos ideologicamente 
caretas ou não encontrar eco no vale-tudo 
em que se transformou o ambiente escolar 
nacional…”, a preposição em, que antecede o 
pronome relativo, foi exigida pela regência do 
verbo “transformar-se”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.



Concurso Público

Página 8

5. Considere as afirmativas abaixo.

1. A referência ao aspecto “barroco” do Hino 
Nacional brasileiro, no segundo parágrafo do 
texto, tem conotação depreciativa, signifi-
cando “muito ornamentado”.

2. Sobre o movimento artístico Barroco, pode-se 
afirmar que abordava temas religiosos com 
ênfase nos dualismos que refletem o conflito 
espiritual.

3.  Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, 
é um poema barroco que tem como fundo a 
Inconfidência Mineira.

4. O maior representante do Barroco brasi-
leiro foi Gregório de Matos, que se revelou 
um mestre na poesia lírico-religiosa. Nela 
mostrava-se como era: um ser torturado e 
conflitado.

5. As palavras “iluminismo” e ‘ilustração” carac-
terizam as manifestações artísticas do século 
XVI, no Brasil, durante o qual se cultivou a 
literatura barroca.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

Matemática (5 questões)

6. Um recenseador tem que entrevistar 540 pessoas.

Sabendo que a cada 7 dias ele entrevista 63 pessoas, 
assinale a alternativa que indica a porcentagem de 
pessoas entrevistadas após 30 dias.

a. ( ) 25% do total.
b. ( ) 40% do total.
c. ( X ) 50% do total.
d. ( ) 60% do total.
e. ( ) 75% do total.

7. Considere a função f : ℜ  ℜ, definida por

=
−2

1f(x)
x 1

Assinale a alternativa que indica corretamente o 
domínio dessa função.

a. ( ) {x ∈ ℜ : x ≠ 1}
b. ( X ) {x ∈ ℜ : x < –1} ∪ {x ∈ ℜ : x > 1}
c. ( ) {x ∈ ℜ : x ≤ –1} ∪ {x ∈ ℜ : x ≥ 1}
d. ( ) {x ∈ ℜ : x > –1} ∪ {x ∈ ℜ : x < 1}
e. ( ) {x ∈ ℜ : x ≥ –1} ∪ {x ∈ ℜ : x ≤ 1}

8. Encontre o valor de a para que o sistema linear

+ + =
 + =
 + =

x y z 15
2y 8z 17
x 4z 19

a

Não tenha solução:

a. ( X ) – 3
4

b. ( ) 3
4

c. ( ) – 5
4

d. ( ) 5
4

e. ( ) 1
4
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Aspectos Históricos, Geográficos, 
Políticos, Sociais e Econômicos (5 questões)

11. Leia o texto abaixo com atenção.

Dentre os pontos centrais da plataforma política do 
Presidente João Goulart destacavam-se: a reforma 
agrária, a reforma do sistema bancário, do processo 
eleitoral, do sistema tributário, da legislação sobre o 
capital estrangeiro e da remessa de lucros das multi-
nacionais para o exterior.

Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o 
governo do Presidente João Goulart, assinale a alter-
nativa correta.

a. ( X ) As reformas propostas pelo Presidente João 
Goulart tornaram-se também conhecidas 
como Reformas de Base.

b. ( ) O programa de reformas proposto pelo 
Presidente João Goulart tinha como objetivo 
precípuo o fortalecimento das empresas 
nacionais.

c. ( ) Com o apoio das organizações sindicais e dos 
partidos políticos as reformas implantadas 
foram canceladas pelo regime militar, implan-
tado em 1964.

d. ( ) O programa de governo de João Goulart pre-
tendia implantar reformas na constituição de 
1937, que já não atendiam às exigências do 
país, na década de 1960.

e. ( ) O conjunto de reformas contido pelo pro-
grama do Presidente João Goulart foi elabo-
rado por Tancredo Neves e denominado Plano 
Trienal.

12. Durante a segunda década do século XX, ocorreu 
um sério conflito em território brasileiro, envolvendo 
caboclos, monges e tropas militares, estaduais e 
federais.

Assinale a alternativa que identifica corretamente o 
referido conflito.

a. ( ) Guerra Guaranítica.
b. ( ) Guerra de Canudos.
c. ( X ) Guerra do Contestado.
d. ( ) Revolução Farroupilha.
e. ( ) Revolução Federalista.

9. Um restaurante oferece 20 tipos de pizza, 10 tipos 
de salada e 5 tipos de sobremesa.

Considere que uma pessoa pretende se servir de:

 � 1 tipo de pizza
 � 1 tipo de salada
 � 2 tipos de sobremesa

Quantas opções tem essa pessoa?

a. ( ) 1000
b. ( ) 1200
c. ( ) 2400
d. ( ) 3600
e. ( X ) 4800

10. Seja ABCD o paralelogramo abaixo, e seja E um 
ponto no segmento AD, conforme descrito na figura 
abaixo:

Sabendo que AB = 5, AE = 3 e AD = 8, a área do parale-
logramo ABCD é:

a. ( ) 15.
b. ( ) 24.
c. ( ) 30.
d. ( X ) 32.
e. ( ) 40.
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15. Durante o mês de fevereiro de 1922, no Teatro 
Municipal de São Paulo, foi realizada a Semana de Arte 
Moderna, também chamada de Semana de 22. A pro-
gramação previa atividades relacionadas com pintura, 
escultura, poesia, literatura e música.

Sobre o evento é correto afirmar:

a. ( ) Organizada pelos movimentos sociais popu-
lares de inspiração marxista e anarquista, os 
organizadores pretendiam libertar-se dos 
cânones artísticos europeus.

b. ( ) Foi vetada a participação de intelectuais 
como Plínio Salgado e Monteiro Lobato, con-
siderados pelos organizadores, burgueses e 
conservadores.

c. ( ) Na abertura da Semana de 22 foi publicado 
o primeiro número da Revista Antropofágica, 
propondo que a cultura e as técnicas impor-
tadas fossem devoradas e reelaboradas com 
autonomia nacional.

d. ( ) A Semana de Arte Moderna representou uma 
tentativa de ruptura radical com o passado 
colonial europeu e a busca de uma identidade 
própria com inspiração na cultura dos povos 
indígenas.

e. ( X ) Entre outros objetivos da Semana de 22 des-
tacava-se a produção de uma arte brasileira, 
em harmonia com as tendências vanguardis-
tas da Europa, mas sem perder o seu caráter 
nacional.

Noções de Informática (5 questões)

16. Assinale a alternativa que lista corretamente os 
atributos que podem ser associados a um arquivo, na 
janela de Propriedades do arquivo, em um computador 
com sistema operacional Windows XP ou Vista.

a. ( ) Compactado; Oculto.
b. ( X ) Somente-leitura; Oculto.
c. ( ) Somente-leitura; Arquivo de sistema.
d. ( ) Somente-leitura; Compactado; Arquivo de 

sistema.
e. ( ) Oculto; Arquivo de sistema; Compactado.

13. Sobre as razões que levaram Portugal a optar pela 
produção açucareira no processo de colonização do 
Brasil, é correto afirmar:

a. ( ) Havia grande disponibilidade de mão-de-obra 
experiente na produção de açúcar, na metró-
pole e na Colônia.

b. ( ) A frota naval portuguesa ociosa nos momen-
tos de paz poderia ser ocupada no transporte 
do açúcar produzido na colônia.

c. ( ) A concorrência do açúcar holandês produzido 
nas Antilhas exigiu a ampliação da produção 
portuguesa de açúcar no Brasil.

d. ( X ) A cana-de-açúcar adaptava-se às condições 
do clima e do solo de áreas do Nordeste 
brasileiro.

e. ( ) Considerando que nenhum outro país euro-
peu se dedicava à produção de açúcar, as 
possibilidades de lucro com a produção no 
Brasil eram garantidas.

14. Leia e complete o texto abaixo:

O Estado de Santa Catarina, inteiramente localizado 

ao sul do Trópico de            , na 

zona            meridional do planeta, 

possui clima subtropical. Estas condições variam de 

acordo com     diversos fatores, como por exemplo, o 

relevo regional.

Assinale a alternativa que preenche correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. ( X ) Capricórnio ; temperada
b. ( ) Capricórnio ; tropical
c. ( ) Câncer ; temperada
d. ( ) Câncer ; tropical
e. ( ) Câncer ; polar
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18. Suponha que a seguinte formatação de parágrafo 
foi aplicada a todo o texto de um documento do 
Microsoft Word 2007.

Considere que o documento contém várias páginas, 
e que a numeração de páginas padrão não foi alterada.

Assinale a alternativa correta a respeito do recuo 
apresentado pelo texto.

a. ( X ) Nas páginas ímpares, o texto estará recuado 
1 cm a partir da margem esquerda e 2 cm a 
partir da margem direita da página.

b. ( ) Nas páginas pares, o texto estará recuado 
1 cm a partir da borda esquerda e 2 cm a partir 
da borda direita da página.

c. ( ) Em todas as páginas, o texto estará recuado 
1 cm a partir das margens esquerda e direita 
da página.

d. ( ) Em todas as páginas, o texto estará recuado 
1,5 cm a partir das bordas esquerda e direita 
da página.

e. ( ) Em todas as páginas, o texto estará recuado 
2 cm a partir das margens esquerda e direita 
da página.

17. Assinale a alternativa correta a respeito de 
 software e hardware computacional.

a. ( ) Drivers de dispositivo e o sistema operacional 
são categorizados como software embarcado, 
enquanto os programas de computador que 
são utilizados diretamente pelo usuário, como 
processadores de texto e navegadores Web, 
são classificados como software básico.

b. ( ) O termo ‘software colaborativo’ denomina um 
tipo de software gratuito e de código aberto 
desenvolvido e mantido por um grupo de 
programadores voluntários que interagem 
através da Internet.

c. ( ) Os comandos que compõem um software 
escrito em uma linguagem de programação 
são executados por um programa interpre-
tador, que converte os comandos escritos na 
linguagem de programação em instruções 
executadas pelo processador.

d. ( X ) Um driver de dispositivo é associado a um 
determinado modelo ou família de dispositivo 
de hardware e a uma versão ou família de 
sistema operacional.

e. ( ) A BIOS (Basic Input/Output System, ou Sistema 
Básico de Entrada/Saída) é responsável por 
gerenciar os recursos do computador, pro-
vendo funcionalidades básicas para o seu 
funcionamento, entre as quais pode-se desta-
car o sistema de arquivos e a interface gráfica 
entre o computador e o usuário.
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Legislação (5 questões)

21. De acordo com a Lei no 6.745, de 28 de dezembro 
de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, é correto 
afirmar:

a. ( X ) Os atrasos no pagamento do vencimento dos 
servidores serão corrigidos pelos índices da 
correção monetária e juros legais.

b. ( ) Os atrasos no pagamento do vencimento dos 
servidores serão corrigidos pelos índices da 
correção monetária, sem a incidência de juros 
legais.

c. ( ) Os atrasos no pagamento do vencimento dos 
servidores serão corrigidos com juros legais, 
sem a incidência de correção monetária.

d. ( ) Os atrasos no pagamento do vencimento dos 
servidores, em até 10 dias, não serão corrigi-
dos com juros legais.

e. ( ) Os atrasos no pagamento do vencimento dos 
servidores, em até 10 dias, não serão corrigi-
dos pelos índices da correção monetária.

22. Preencha as lacunas do texto abaixo.

“A remuneração do servidor que executar atividade 

noturna, assim considerado o trabalho prestado  

entre     horas e     horas do dia seguinte, 

será acrescida de    ”.

Assianel a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. ( ) 21 ; 5 ; 25%
b. ( ) 21 ; 6 ; 50%
c. ( ) 22 ; 5 ; 25%
d. ( X ) 22 ; 6 ; 25%
e. ( ) 22 ; 6 ; 50%

19. Assinale a alternativa correta a respeito do 
Microsoft Excel 2007. Como é possível inserir uma 
quebra de linha em uma determinada posição do 
texto contido em uma célula?

a. ( ) Clicando uma vez na célula, clicando na posi-
ção na qual deseja inserir a quebra de linha 
na célula e pressionando simultaneamente as 
teclas Ctrl  + Enter .

b. ( ) Clicando duas vezes na célula, posicionando 
o cursor na posição na qual deseja inserir a 
quebra de linha na célula e pressionando 
simultaneamente as teclas Shift  + Ins .

c. ( X ) Clicando duas vezes na célula, clicando na 
posição na qual deseja inserir a quebra de 
linha na célula e pressionando simultanea-
mente as teclas Alt  + Enter .

d. ( ) Clicando com o botão da direita do mouse 
na posição na qual deseja inserir a quebra de 
linha na célula e selecionando Inserir quebra 
de linha.

e. ( ) Clicando uma vez na célula, posicionando o 
cursor na posição na qual deseja inserir a que-
bra de linha na célula e pressionando o botão 

 Quebrar Texto Automaticamente.

20. Assinale a alternativa correta a respeito da nave-
gação em sites da Web.

a. ( ) O ícone  (cadeado), quando exibido pelo 
navegador, indica que o site que está sendo 
acessado foi verificado pelo navegador, tendo 
sido considerado totalmente seguro para 
navegação.

b. ( ) Os sites acessados recentemente pelo usuário 
são registrados pelo navegador na lista de 
sites favoritos.

c. ( ) O histórico de navegação registra todas as 
páginas acessadas pelo usuário desde quando 
o computador foi ligado.

d. ( X ) Cookies podem ser usados para armazenar 
informações sobre o usuário, que podem ser 
obtidas por um site e utilizadas para contatar 
o usuário sem o seu consentimento, violando 
a sua privacidade.

e. ( ) Assim como uma mensagem de email, um 
arquivo HTML que representa uma página da 
Web pode conter imagens, vídeos, sons e até 
mesmo programas anexados a ele, e estes 
arquivos podem estar infectados com vírus.



Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

 Página 13

25. Com fundamento na Lei no 6.745/85, é correto 
afirmar que serão concedidas “licenças” nas seguintes 
condições:

a. ( ) Após cada triênio de serviço público estadual, 
com remuneração, pelo período de 3 meses.

b. ( ) À funcionária gestante, mediante inspeção 
médica, pelo prazo de 180 dias.

c. ( ) Ao funcionário que, por motivo de doença do 
cônjuge, esteja impossibilitado de exercer o 
seu cargo, face à indispensabilidade de sua 
assistência pessoal, pelo período de 2 anos, 
prorrogáveis por igual período.

d. ( ) Ao servidor estável que, por motivo de 
mudança espontânea do domicílio do côn-
juge, esteja impossibilitado de exercer seu 
cargo, pelo período de dois anos, renovável 
por mais dois anos, mediante pedido devida-
mente justificado.

e. ( X ) Ao servidor ocupante do cargo de provimento 
efetivo, para tratamento de interesses particu-
lares, pelo prazo de até 6 anos, renovável por 
igual período.

23. Considerando o disposto no Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, é 
correto afirmar:

a. ( ) Remuneração é a expressão pecuniária do 
cargo, consoante nível próprio, fixado em lei.

b. ( X ) O funcionário perderá 1/3 dos vencimentos do 
dia quando se retirar antes de terminado o 
horário de trabalho.

c. ( ) Para efeito de progressão por merecimento, 
a lei estabelecerá o nível do cargo em 4 refe-
rências pecuniárias de valor crescente, nunca 
inferior a 10%.

d. ( ) A gratificação natalina será paga no mês de 
novembro de cada ano e seu valor será calcu-
lado proporcionalmente aos meses de efetivo 
exercício.

e. ( ) O funcionário sempre manterá os vencimen-
tos do cargo efetivo quando nomeado em 
comissão.

24. Acerca da “vacância” no serviço público, conforme 
disposto na Lei no 6.745/85, assinale a alternativa 
incorreta:

a. ( ) A vacância do cargo poderá decorrer de pro-
moção e acesso.

b. ( ) Dar-se-á a exoneração por iniciativa da auto-
ridade quando não forem satisfeitas as con-
dições do estágio probatório, assegurada a 
recondução.

c. ( X ) A aposentadoria do servidor não implicará 
automática vacância do cargo em comissão 
de que seja titular.

d. ( ) Quando se tratar de função de confiança, dar-
se-á a vacância pela dispensa ou destituição.

e. ( ) Não decorrerá vacância do cargo em razão de 
férias do servidor.
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28. Acerca do processo legislativo, assinale a alterna-
tiva correta.

a. ( ) A Constituição não poderá ser emendada na 
vigência de intervenção federal, intervenção 
estadual, de estado de defesa ou de estado de 
sítio.

b. ( X ) Podem os Estados-membros editar medidas 
provisórias em face do princípio da simetria, 
obedecidas as regras básicas do processo 
legislativo no âmbito da União.

c. ( ) São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que disponham sobre orga-
nização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos 
e pessoal da administração dos Estados, dos 
Municípios e dos Territórios.

d. ( ) Decorrido o prazo de dez dias, o silêncio 
do Presidente da República importará em 
sanção do projeto de lei encaminhado pelo 
Congresso Nacional.

e. ( ) Caso não apreciada no prazo de sessenta 
dias, a medida provisória entra em regime de 
urgência, ficando sobrestadas as demais deli-
berações até que se ultime a sua votação.

26. Sobre os direitos de nacionalidade, é incorreto 
afirmar:

a. ( ) A Constituição brasileira consagra conjunta-
mente os critérios jus soli e jus sanguinis para 
atribuição da nacionalidade.

b. ( ) É privativo de brasileiro nato o cargo de 
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

c. ( ) São brasileiros natos os nascidos na República 
Federativa do Brasil, ainda que de pais estran-
geiros, desde que estes não estejam a serviço 
de seu país.

d. ( ) Para que o brasileiro naturalizado seja proprie-
tário de empresa jornalística e de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, a Constituição 
brasileira exige a aquisição de nacionalidade 
brasileira há mais de dez anos.

e. ( X ) São brasileiros naturalizados os estrangeiros 
de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de 
dez anos ininterruptos e sem condenação 
penal, desde que requeiram a nacionalidade 
brasileira.

27. Assinale a alternativa correta.

a. ( X ) A prática do racismo constitui crime inafiançá-
vel e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.

b. ( ) São admissíveis, no processo, as provas obti-
das por meios ilícitos.

c. ( ) O civilmente identificado não será submetido, 
em hipótese alguma, à identificação criminal.

d. ( ) Admite-se a extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião.

e. ( ) Não será admitida a ação privada nos crimes 
de ação pública, mesmo quando esta não for 
intentada no prazo legal.

Conhecimentos Específicos (25 questões)
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31. A retomada do serviço público pelo poder con-
cedente durante o prazo da concessão, por motivo 
de interesse público, mediante lei autorizativa espe-
cífica e após o prévio pagamento da indenização, 
denomina-se:

a. ( ) rescisão.
b. ( ) reversão.
c. ( ) anulação.
d. ( ) caducidade.
e. ( X ) encampação.

32. De acordo com a Lei de Licitações, assinale a alter-
nativa incorreta.

a. ( ) O servidor de órgão contratante da licitação 
não poderá participar, direta ou indireta-
mente, do procedimento licitatório ou da 
execução de obra ou serviço.

b. ( X ) É dispensável a licitação para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública.

c. ( ) As licitações serão efetuadas no local onde 
se situar a repartição interessada, salvo por 
motivo de interesse público, devidamente 
justificado.

d. ( ) Nos casos em que couber a modalidade con-
vite, a Administração poderá utilizar a tomada 
de preços e, em qualquer caso, a concorrência.

e. ( ) A Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada.

29. Sobre as funções essenciais à Justiça, é correto 
afirmar:

a. ( ) Constitui função institucional do Ministério 
Público a promoção, de modo privativo, da 
ação penal privada.

b. ( ) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o 
Advogado-Geral da União, de livre nomeação 
e exoneração pelo Presidente da República, 
dentre cidadãos maiores de trinta anos, com 
notável saber jurídico e reputação ilibada.

c. ( ) A destituição do Procurador-Geral da 
República, por iniciativa do Presidente da 
República, deverá ser precedida de autori-
zação da maioria absoluta da Câmara dos 
Deputados.

d. ( X ) A Defensoria Pública é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a orientação jurídica e a defesa dos neces-
sitados, em todos os graus.

e. ( ) Aos Procuradores dos Estados é assegurada 
estabilidade após dois anos de efetivo exer-
cício, mediante avaliação de desempenho 
perante os órgãos próprios, após relatório 
circunstanciado das corregedorias.

30. Analise o texto abaixo:

“O controle          da União e das entida-

des da administração direta e indireta, a cargo  

do                 , será exercido 

com o auxílio do                ”.

Assinale a alternativa que preenche correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. ( ) interno ; Poder Judiciário ;  
Supremo Tribunal Federal

b. ( ) interno ; Congresso Nacional ;  
Tribunal de Contas

c. ( X ) externo ; Congresso Nacional ;  
Tribunal de Contas

d. ( ) externo ; Poder Judiciário ;  
Supremo Tribunal Federal

e. ( ) privado ; Poder Judiciário ;  
Supremo Tribunal Federal



Concurso Público

Página 16

35. Conforme disposto na Lei de Introdução ao 
Código Civil, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Em regra, a lei revogada não se restaura por 
ter a lei revogadora perdido a vigência.

b. ( ) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 
de acordo com a analogia, os costumes, a 
equidade e os princípios gerais de direito.

c. ( ) Reputa-se direito adquirido o já consumado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se 
efetuou.

d. ( ) Ninguém se escusa de cumprir a lei, salvo 
alegando que não a conhece.

e. ( ) As correções de texto de lei já em vigor não se 
consideram lei nova.

36. De acordo com a Lei de Execuções Fiscais (Lei 
no 6.830/80), assinale a alternativa correta.

a. ( ) O executado oferecerá embargos, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da intimação da 
penhora.

b. ( ) Não poderá o juiz, de ofício, reconhecer a 
prescrição intercorrente.

c. ( ) O executado não poderá pagar parcela da 
dívida, que julgar incontroversa, e garantir a 
execução do saldo devedor.

d. ( X ) Em qualquer fase do processo, será deferida 
pelo Juiz ao executado, a substituição da 
penhora por fiança bancária.

e. ( ) A execução fiscal apenas poderá ser promo-
vida contra o devedor e o fiador.

33. De acordo com o Código Civil brasileiro, assinale a 
alternativa correta.

a. ( ) Considera-se bem móvel para os efeitos legais 
o direito à sucessão aberta.

b. ( ) Consideram-se benfeitorias úteis as que têm 
por fim conservar o bem ou evitar que se 
deteriore.

c. ( ) São bens infungíveis os móveis que podem 
substituir-se por outros da mesma espécie, 
qualidade e quantidade.

d. ( ) São acessórios os bens que, não constituindo 
partes integrantes, se destinam, de modo 
duradouro, ao uso e ao serviço de outro.

e. ( X ) Salvo disposição em contrário, consideram-se 
dominicais os bens pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público a que se tenha 
dado estrutura de direito privado.

34. Assinale a alternativa incorreta, conforme dispõe 
o Código Civil brasileiro:

a. ( ) Podem exercer a atividade de empresário os 
que estiverem em pleno gozo da capacidade 
civil e não forem legalmente impedidos.

b. ( ) O empresário casado pode, sem necessidade 
de outorga conjugal, qualquer que seja o 
regime de bens, alienar os imóveis que inte-
grem o patrimônio da empresa ou gravá-los 
de ônus real.

c. ( X ) É obrigatória a inscrição do empresário no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, antes do 
início de sua atividade.

d. ( ) Independentemente de seu objeto, considera-
se empresária a sociedade por ações; e, sim-
ples, a sociedade cooperativa.

e. ( ) Considera-se empresa a atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação 
de bens ou de serviços.
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38. De acordo com o Código de Processo Civil, assi-
nale a alternativa incorreta.

a. ( ) Intervindo como fiscal da lei, o Ministério 
Público terá vista dos autos depois das partes. 
Sendo intimado de todos os atos do processo.

b. ( X ) Extingue-se o processo, sem resolução de 
mérito quando o juiz pronunciar a decadência 
ou a prescrição.

c. ( ) Há conflito de competência quando dois ou 
mais juízes se declaram competentes; quando 
dois ou mais juízes se consideram incompe-
tentes e quando entre dois ou mais juízes 
surge controvérsia acerca da reunião ou sepa-
ração de processos.

d. ( ) A citação válida torna prevento o juízo, induz 
litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 
quando ordenada por juiz incompetente, 
constitui em mora o devedor e interrompe a 
prescrição, até porque o juiz pronunciará, de 
ofício, a prescrição.

e. ( ) Suspende-se o processo quando a sentença 
de mérito depender do julgamento de outra 
causa, ou da declaração da existência ou ine-
xistência da relação jurídica, que constitua o 
objeto principal de outro processo pendente.

37. Conforme a Constituição Federal, assinale a alter-
nativa correta.

a. ( ) As decisões administrativas dos tribunais não 
serão necessariamente motivadas e em sessão 
pública, sendo as disciplinares tomadas pelo 
voto da maioria absoluta de seus membros.

b. ( ) O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício 
ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional, apro-
var súmula que, a partir de sua publicação 
na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, 
porém não em relação à administração 
pública direta e indireta.

c. ( X ) Todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em deter-
minados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos 
quais a preservação do direito à intimidade 
do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação.

d. ( ) Compete ao Superior Tribunal de Justiça pro-
cessar e julgar, originariamente, os conflitos 
de atribuições entre autoridades administra-
tivas e judiciárias da União, ou entre autorida-
des judiciárias de um Estado e administrativas 
de outro ou do Distrito Federal, ou entre as 
deste e da União.

e. ( ) A todos, no âmbito judicial, excluído o âmbito 
administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garan-
tam a celeridade de sua tramitação.
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41. De acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor, na hipótese de fornecimento de produ-
tos ou serviços que envolvam a outorga de crédito ou 
concessão de financiamento ao consumidor, o forne-
cedor não está obrigado a informar previamente:

a. ( X ) o valor da taxa média de mercado.
b. ( ) os acréscimos legalmente previstos.
c. ( ) o número e a periodicidade das prestações.
d. ( ) o montante dos juros de mora e da taxa efe-

tiva anual de juros.
e. ( ) o preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional.

42. Conforme dispõe o Código Tributário Nacional, é 
correto afirmar:

a. ( ) A legislação dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios submete-se, em regra, ao 
princípio da extraterritorialidade da norma 
tributária.

b. ( X ) A vigência, no tempo, da legislação tributá-
ria inicia-se quarenta e cinco dias depois de 
oficialmente publicada, salvo disposição em 
contrário.

c. ( ) Os atos normativos expedidos por autorida-
des administrativas entram em vigor trinta 
dias após a data da sua publicação.

d. ( ) A lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito 
quando seja expressamente interpretativa, 
inclusive quanto à aplicação de penalidade à 
infração dos dispositivos interpretados.

e. ( ) A legislação tributária aplica-se imediata-
mente aos fatos geradores passados, futuros e 
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja 
ocorrência tenha tido início mas não esteja 
completa.

39. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A Fazenda Pública não pode recusar a substi-
tuição do bem penhorado por precatório.

b. ( ) A prévia intimação pessoal do devedor não 
constitui condição necessária para a cobrança 
de multa pelo descumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer.

c. ( ) Nos termos da Lei no 12.016/2009 o mandado 
de segurança coletivo induz litispendência 
para as ações individuais e os efeitos da coisa 
julgada beneficiarão o impetrante a título 
individual.

d. ( ) Das decisões interlocutórias caberá agravo, 
no prazo de 10 (dez) dias, sendo facultado ao 
agravante, no prazo de 3 (três) dias, requer a 
juntada, aos autos do processo, de cópia da 
petição do agravo de instrumento e do com-
provante de sua interposição, assim como 
a relação dos documentos que instruíram o 
recurso.

e. ( X ) Na ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa, estando a inicial em devida 
forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 
notificação do requerido, para oferecer mani-
festação prévia por escrito, que poderá ser ins-
truída com documentos e justificações, dentro 
do prazo de quinze dias e depois de recebida 
a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, 
em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se 
convencido da inexistência do ato de improbi-
dade, da improcedência da ação ou da inade-
quação da via eleita.

40. Não possui legitimidade para propor a ação civil 
pública de responsabilidade por danos causados ao 
meio-ambiente:

a. ( ) União.
b. ( ) Ministério Público.
c. ( ) Defensoria Pública.
d. ( X ) Associação que esteja constituída há pelo 

menos 6 (seis) meses, na forma da lei, e inclua 
a proteção ao meio ambiente entre suas finali-
dades institucionais.

e. ( ) Associação que esteja constituída há pelo 
menos 1 (um) ano, na forma da lei, e inclua a 
proteção ao meio ambiente entre suas finali-
dades institucionais.
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45. Nos termos do art. 7o da Constituição Federal são 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social:

a. ( ) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário; fundo de garantia do tempo de 
serviço; irredutibilidade do salário, salvo o 
disposto em convenção ou acordo coletivo e 
filiação compulsória em ente sindical.

b. ( ) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo e adicional 
de remuneração para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma da lei e 
proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de quatorze anos.

c. ( ) Fundo de garantia do tempo de serviço; irre-
dutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo; aviso prévio 
proporcional ao tempo de serviço, sendo 
no mínimo de trinta dias, nos termos da lei 
e remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em cem por cento à do 
normal.

d. ( ) Fundo de garantia do tempo de serviço; 
irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo; repouso 
semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos; proibição de qualquer discrimina-
ção no tocante a salário e critérios de admis-
são do trabalhador portador de deficiência e 
remuneração do trabalho diurno superior à 
do noturno.

e. ( X ) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário; fundo de garantia do tempo de 
serviço; irredutibilidade do salário, salvo o 
disposto em convenção ou acordo coletivo e 
adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da 
lei.

43. De acordo com a Lei no 5.172/66, é incorreto 
afirmar:

a. ( ) O espólio é pessoalmente responsável pelos 
tributos devidos pelo de cujus até a data da 
abertura da sucessão.

b. ( ) Os pais respondem solidariamente pelos 
tributos devidos por seus filhos menores nos 
atos em que intervierem ou pelas omissões de 
que forem responsáveis.

c. ( X ) Os créditos tributários relativos a impostos 
cujo fato gerador seja a propriedade de bens 
imóveis sub-rogam-se na pessoa dos respecti-
vos adquirentes, ainda que conste do título a 
prova de sua quitação.

d. ( ) Os diretores, gerentes ou representantes 
de pessoas jurídicas de direito privado são 
pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com excesso de 
poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos.

e. ( ) A pessoa jurídica de direito privado que resul-
tar de fusão, transformação ou incorporação 
de outra ou em outra é responsável pelos 
tributos devidos até à data do ato pelas pes-
soas jurídicas de direito privado fusionadas, 
transformadas ou incorporadas.

44. De acordo com a Lei no 4.320/64, que estabelece 
as normas gerais de direito financeiro, as dotações 
para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas para atender a obras de con-
servação e adaptação de bens imóveis, classificam-se 
como:

a. ( ) Subvenções.
b. ( X ) Despesas de Custeio.
c. ( ) Inversões Financeiras.
d. ( ) Transferências Correntes.
e. ( ) Transferências de Capital.
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47. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Compete à Justiça do Trabalho processar e 
julgar os mandados de segurança, habeas 
corpus e habeas data, quando o ato questio-
nado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 
as ações relativas às penalidades administrati-
vas impostas aos empregadores pelos órgãos 
de fiscalização das relações de trabalho, bem 
como outras controvérsias decorrentes da 
relação de trabalho, na forma da lei.

b. ( ) Em caso de rescisão de contrato de trabalho, 
havendo controvérsia sobre o montante das 
verbas rescisórias, o empregador é obrigado 
a pagar ao trabalhador, na data do compare-
cimento à Justiça do Trabalho, a parte incon-
troversa dessas verbas, sob pena de pagá-las 
acrescidas de cinquenta por cento, regra esta 
que também se aplica à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal, aos Municípios e as suas 
autarquias e fundações públicas.

c. ( X ) Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 
mesmo na vigência da CF/1988, decisão 
contrária à Fazenda Pública, salvo quando a 
condenação não ultrapassar o valor corres-
pondente a 60 (sessenta) salários mínimos 
ou quando a decisão estiver em consonância 
com decisão plenária do Supremo Tribunal 
Federal ou com enunciados de Súmula 
ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal 
Superior do Trabalho.

d. ( ) Os dissídios individuais cujo valor não exceda 
a quarenta vezes o salário mínimo vigente 
na data do ajuizamento da reclamação ficam 
submetidos ao procedimento sumaríssimo, 
inclusive as demandas em que é parte a 
Administração Pública direta, autárquica e 
fundacional.

e. ( ) Há dispensa da expedição de precatório, na 
forma do art. 100, § 3o, da CF/1988, quando 
a execução contra a Fazenda Pública não 
exceder os valores definidos, provisoriamente, 
pela Emenda Constitucional no 37/2002, como 
obrigações de pequeno valor; existe ilegali-
dade, contudo, na determinação de sequestro 
da quantia devida pelo ente público.

46. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Integram o salário não só a importância fixa 
estipulada, como também as comissões, per-
centagens, gratificações ajustadas, diárias 
para viagens e abonos pagos pelo empre-
gador, inclusive utilidades concedidas pelo 
empregador como seguro de vida e de aci-
dentes pessoais e previdência privada.

b. ( ) A quitação passada pelo empregado, mesmo 
sem a assistência de entidade sindical de sua 
categoria, ao empregador, com observância 
dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 
477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação 
às parcelas expressamente consignadas no 
recibo, salvo se oposta ressalva expressa sem 
a necessidade de especificar o valor dado à 
parcela ou parcelas impugnadas.

c. ( ) A contratação de servidor público, após a 
Constituição de 1988, sem prévia aprovação 
em concurso público, encontra óbice no seu 
art. 37, II, e § 2º, sendo inclusive indevido 
o direito ao pagamento de qualquer valor 
pelo trabalho prestado ante a ilicitude da 
contratação.

d. ( X ) Nos contratos individuais de trabalho só é 
lícita a alteração das respectivas condições 
por mútuo consentimento, e ainda assim 
desde que não resultem, direta ou indireta-
mente, prejuízos ao empregado, sob pena de 
nulidade da cláusula infringente desta garan-
tia seja em acordo individual ou por meio de 
norma coletiva.

e. ( ) Segundo a jurisprudência consolidada do 
Tribunal Superior do Trabalho, a contratação 
irregular de trabalhador, mediante empresa 
interposta, não gera vínculo de emprego com 
os órgãos da administração pública direta, 
mas pode gerar com os órgãos da administra-
ção pública indireta e fundacional.
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50. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Nos crimes ambientais a pessoa jurídica pode 
ser condenada à pena privativa de liberdade.

b. ( ) Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóte-
ses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à ine-
xigibilidade constitui infração administrativa.

c. ( ) Qualquer cidadão que deixar de comunicar, 
imediatamente, ao juiz competente a prisão 
ou detenção de qualquer pessoa comete 
crime de abuso de autoridade.

d. ( X ) É agravante de pena ser o crime contra a 
ordem tributária praticado em relação à pres-
tação de serviços ou ao comércio de bens 
essenciais à vida ou à saúde.

e. ( ) Disparar arma de fogo ou acionar munição em 
lugar habitado ou em suas adjacências, em via 
pública ou em direção a ela, desde que essa 
conduta não tenha como finalidade a prática 
de outro crime constitui contravenção penal.

48. Assinale a alternativa correta.

a. ( X ) O princípio da humanidade das penas está 
consagrado na Constituição Federal.

b. ( ) O princípio da aplicação da lei mais benéfica 
não é utilizado pelo direito penal.

c. ( ) O princípio da intervenção mínima não se 
confunde com o principio da ultima ratio.

d. ( ) Por força do princípio da insignificância não 
são punidos os crimes de menor potencial 
ofensivo.

e. ( ) A existência de crimes funcionais ofende o 
princípio da igualdade.

49. Assinale a alternativa incorreta.

a. ( X ) Considera-se ato infracional apenas as condu-
tas previstas como crime.

b. ( ) O peculato culposo possui previsão legal para 
o funcionário que concorre culposamente 
para o crime de outrem.

c. ( ) Considera-se funcionário público, para os efei-
tos penais, quem, embora transitoriamente ou 
sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública.

d. ( ) Constitui crime solicitar, exigir, cobrar ou 
obter, para si ou para outrem, vantagem ou 
promessa de vantagem, a pretexto de influir 
em ato praticado por funcionário público no 
exercício da função.

e. ( ) Comete crime o administrador que dá às ver-
bas ou rendas públicas aplicação diversa da 
estabelecida em lei.
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