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Português

(8 questões)

(20 questões)
1. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.

E nisso que dá

a. (

Ditaduras, pelo mundo afora e em qualquer época,
têm os seus próprios usos, costumes e manias. Há ditaduras, por exemplo, que não gostam de portos, principalmente se são grandes. Cidades com quilômetros
de cais de frente para o mar, navios de outros países e
muito entra e sai tendem a ser mais abertas, com uma
circulação maior de gente, de ideias e de novidades;
é mais difícil mantê-las isoladas do resto do mundo,
e ditaduras ficam inquietas com isso. Outras gostam
de avenidas bem largas, onde possam fazer desfiles e
levar a passeio seus tanques de guerra — além de tornarem mais fácil a movimentação da tropa de choque
da polícia, em caso de protesto público. Há ditaduras
que proíbem a reza do terço, as que determinam quais
roupas ou cortes de cabelo os cidadãos podem usar
e as que só permitem o acesso da população a livros,
filmes, músicas e espetáculos oficialmente aprovados
pelo governo. Já houve ditaduras que não deixavam
as pessoas ter listas telefônicas, no tempo em que elas
existiam; eram consideradas segredo de estado. Os
estilos podem variar, mas todos os regimes totalitários,
naturalmente, têm coisas essenciais em comum, e
essas não mudam nunca. Uma das que mais prezam é
o culto sistemático à mentira.

b.

J.R. Guzzo, in Veja, 25 nov. 2009, p. 194

c.
d.

e.

) Há sugestão de possibilidade, em “onde possam fazer desfiles”.
( ) Há sugestões de ironia no texto, como em “Há
ditaduras que proíbem a reza do terço”.
( ) A palavra manias equivale a excentricidades,
esquisitices.
( X ) A essência dos regimes totalitários é igual
em qualquer parte do mundo, em qualquer
época.
( ) Em “Há ditaduras” e “Já houve ditaduras” as
formas verbais podem ser substituídas, respectivamente, por Existem e existiram, sem
alteração do sentido das frases em que os
fragmentos se encontram.

2. Assinale a afirmativa errada, em relação a esta frase:
Já houve ditaduras que não deixavam as pessoas ter
listas telefônicas, no tempo em que elas existiam;
eram consideradas segredo de estado.
a. ( X ) A palavra Já tanto pode exprimir neste
momento, como antecipadamente.
b. ( ) As formas verbais deixavam e eram exprimem
um fato com duração no passado.
c. ( ) Em “as pessoas podem ter listas telefônicas”
cabe a flexão do infinitivo, porque ele tem
sujeito próprio.
d. ( ) O pronome elas é ambíguo, porque há dois
substantivos femininos no plural. Desejando
referir-se ao último deles, basta substituir o
pronome por outro: estas.
e. ( ) A forma verbal houve exprime um fato
que aconteceu em um tempo anterior ao
momento da escrita (ou fala).
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3. Assinale a alternativa errada.
a. ( ) O travessão (linha 11) enfatiza a informação
apresentada a seguir.
b. ( ) O acento gráfico em países e proíbem obedece à mesma regra gramatical.
c. ( ) Em “é mais difícil mantê-las isoladas do resto
do mundo” o pronome refere-se a “circulação
maior de gente, de ideias e de novidades”.
d. ( ) Em “onde possam fazer desfiles” o termo sublinhado refere-se a lugar físico; equivale a nas
quais.
e. ( X ) As vírgulas, em “acesso da população a livros,
filmes, músicas e espetáculos”, foram empregadas para enfatizar a oposição do autor do
texto a qualquer forma de ditadura.

4. Considere as afirmações abaixo.
I. O juiz, cujas atitudes nos referíamos há pouco,
honra a magistratura catarinense.
II. Sempre aspirei a um cargo de chefia, porque
prefiro mandar a obedecer.
III. Devo à conselho de meus pais o culto à
verdades.
IV. O ditador chegou àquele ponto em que nem
ele mesmo se tolera.
V. Quem lhe havia conhecido no colégio agora
não lhe reconhece.
VI. Ser bibliotecário, contador, engenheiro, eletricista implica dedicação e amor à profissão.
VII. Vossa Excelência esperava que lhe trouxéssemos a solução para seu problema?
Assinale a alternativa que indica as afirmativas gramaticalmente corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I, III, IV e VI
I, III, IV e V
II, III, V, e VI
II, IV, VI e VII
II, IV, V e VI

5. Assinale a afirmativa condenável, quanto ao
emprego de mesmo(s), mesma(s).
a. ( ) Nós mesmas repudiamos atitudes ditatoriais.
b. ( X ) Aquele advogado acudiu o réu e ofereceu ao
mesmo todo o auxílio jurídico possível.
c. ( ) Eles se esqueceram de si mesmos, para ajudar
o próximo.
d. ( ) Um ditador, por si mesmo, é um mal para seu
país.
e. ( ) Uma ata deve trazer em si mesma tudo que
foi tratado na reunião.

6. Analise o texto abaixo.
Duvido que ele        

a tarefa, se     

que ela não         

para seu sucesso pro-

fissional nem         

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente os espaços.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

continue – vir – contribui – recompõe
continue – ver – contribue – recomponha
continue – vir – contribui – recomponha
continui – ver – contribue – recompõe
continui – vir – contribue – recompõe

7. Assinale a alternativa gramaticalmente errada.
a. (
b.
c.

d.

e.
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seu salário.

) Vinte processos é pouco para mim; dou conta
de muitos mais.
( ) Dezesseis por cento dos candidatos não compareceram às provas.
( X ) Dado, conforme me explicaram ontem, os
resultados da pesquisa, se eu reaver o que
nela investi ficarei satisfeita.
( ) O motivo por que estou aborrecido é que
houve muita pressão para eu sair daquele
grupo de trabalho.
( ) Vai fazer oito anos do torneio de tênis em
que meu vizinho foi o esportista mais bem
preparado.
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8. Assinale a alternativa com a justificativa errada
para a frase apresentada.

Estudos Sociais

a. ( ) Encontramos a colega, onde perguntamos por
você. Nessa frase, onde dá idéia de tempo;
deveria ter sido empregado quando.
b. ( ) Maiores informações sobre educação podem
ser obtidas na Secretaria de Educação. Uma
informação não pode ser maior ou menor. O
correto, portanto, é Mais informações…
c. ( ) Recusou-se à informar à ela o que debatemos
na reunião. Jamais ocorre crase antes de
verbos e de pronomes pessoais. O correto é
Recusou-se a informar a ela…
d. ( ) Diretora, preciso falar consigo agora. O pronome consigo é reflexivo, isto é, somente
pode referir-se ao sujeito da oração. O correto
é Diretora, preciso falar com a senhora (com
você/contigo) agora.
e. ( X ) Eles inicializaram a reunião, para operacionalizarmos o que havíamos combinado. As formas
inicializar e operacionalizar, embora revelem
desconhecimento do vocabulário de nossa
língua, já são aceitas pela norma culta. Ficaria
incorreto, nesses casos, empregar, respectivamente, iniciar e realizar: Eles iniciaram a reunião,
para realizarmos o que havíamos combinado.

9. Leia com atenção o texto.

(7 questões)

No dia 30 de novembro de 2009, data em que os
acontecimentos históricos que deram origem à
Novembrada completaram 30 anos, esses acontecimentos foram relembrados pela imprensa do Brasil e,
de modo especial, de Santa Catarina.
Sobre a Novembrada é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Durante as celebrações do centenário da
proclamação da República, em Santa Catarina
o governador do Estado e o presidente da
República pretendiam homenagear Floriano
Peixoto com a inauguração de uma estátua.
Estudantes, sindicalistas e taxistas protestaram com violência nas ruas de Florianópolis.
( X ) Quando o presidente do Brasil visitou a
Capital de Santa Catarina para assinar convênios e contratos para obras de infraestruturas
e participar das festividades dos noventa anos
da Proclamação da República, houve manifestações de protestos da parte dos estudantes,
donas de casa e taxistas.
( ) O Diretório Central de Estudantes da
Universidade Federal de Santa Catarina distribuiu nas ruas de Florianópolis uma Carta
à População na qual, além de denunciar a
repressão política, os gastos públicos e os
aumentos abusivos dos combustíveis, pregava a luta armada.
( ) Os confrontos nas ruas de Florianópolis entre
os críticos e simpatizantes do regime militar
resultaram em ferimentos e mortes. Os presos,
ameaçados pela Lei de Segurança Nacional,
num gesto de conciliação do presidente
da República, foram anistiados antes do
julgamento.
( ) Foi uma manifestação popular nas ruas de
Florianópolis contra a inflação, o desemprego
e o achatamento salarial promovido durante
o governo do general Ernesto Geisel, autor da
expressão “anistia geral e irrestrita”.
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10. Em relação ao Município de Brusque, analise as
afirmativas abaixo.

11. Em relação ao vírus da Influenza A/H1N12009,
analise as afirmativas abaixo.

I. No início do século XX, em homenagem a
Francisco Carlos de Araújo Brusque, presidente
da Província de Santa Catarina, a Colônia
Itajahy passou a ser chamada de Brusque.
II. Possui uma área de 280,66 km² e, segundo
estimativa do ano de 2009, uma população de
102.000 habitantes.
III. O processo de colonização de Brusque, cidade
localizada no Vale do Itajaí-Mirim, teve início
em 1860, quando 55 imigrantes alemães fundaram a Colônia Itajahy.
IV. Imigrantes italianos tornaram-se vizinhos dos
alemães fundadores da Colônia. Mais tarde
chegaram os poloneses, que trouxeram consigo técnicas de tecelagem.
V. O Santuário de Nossa Senhora de Azambuja
recebe todos os anos milhares de devotos e a
cidade de Brusque é conhecida como Capital
Catarinense do Turismo Religioso.

I. A Gripe Suína, identificada neste ano
em vários os continentes, fez com que a
Organização Mundial da Saúde declarasse a
existência de uma pandemia.
II. Descobriu-se em 2009 que o vírus da Gripe
Suína circulava nos mais diferentes continentes e que sua transmissão ocorria através do
consumo de derivados da carne dos suínos.
III. Apesar do nome Gripe Suína, o vírus da
Influenza A/H1N12009 não é transmitido
pelos porcos e é um novo vírus humano.
IV. O uso de máscaras e a lavagem das mãos, procedimentos aparentemente simples adotados
nos bancos, aeroportos e repartições públicas,
impediram a transmissão e propagação do
vírus da Gripe no Brasil.
V. Os cientistas afirmam que o vírus da Gripe
Suína, fora do corpo de hospedeiros parece
inanimado; porém, no interior de hospedeiros
adequados, pode ser considerado o mais perfeito parasita da natureza.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a afirmativa III é correta.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas II e V são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Somente a afirmativa III é correta.
Somente as afirmativas II e V são corretas.
Somente as afirmativas I, III e V são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II, III, e V são corretas.
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12. Analise o texto abaixo.

14. Sobre os fluxos migratórios no Brasil, é correto
afirmar:

A poluição dos mares, rios e da atmosfera tem levado

a. (

as autoridades mundiais a buscar novas alternativas
energéticas, pois combustíveis fósseis respondem
por mais de 80% da matriz energética mundial.
A energia             

b.

é aquela

que não polui, ou que polui menos. Os exemplos
mais conhecidos desse tipo de energia são a energia
hidroelétrica,             

e solar.

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

c.

limpa ; eólica
limpa ; termoelétrica
termoelétrica ; limpa
eólica ; termoelétrica
termoelétrica ; sustentável

d.

e.

) Mesmo com a descentralização industrial
ocorrida no Brasil nos últimos anos, a Região
Sudeste continua a atrair o maior número de
migrantes de outras regiões.
( X ) Durante o século XX houve uma forte migração para a Região Sudeste. Atualmente, a
Região Centro-Oeste é a que mais atrai as
populações migrantes de outras regiões.
( ) Os incentivos fiscais para instalação de indústrias nos Estados do Nordeste e as grandes
obras públicas transformarão esta na região
que atrai o maior número de migrantes.
( ) O processo de interiorização industrial ocorrido
nos últimos anos provocou migrações intrarregionaise o deslocamento maior de pessoas
para o interior dos Estados da Região Sul.
( ) Apesar da instalação de grandes empresas
mineradoras na Região Norte, o saldo migratório dos Estados daquela região continua
sendo negativo.

13. Sobre a crise que atingiu a economia mundial no
último ano é correto afirmar que:
a. ( ) A China, pela forte base financeira que
ostenta, adicionada às suas potencialidades
exportadoras e à oferta de mão-de-obra, não
sofreu os abalos da crise.
b. ( ) No Brasil, o dinamismo da economia, impulsionado pelos incentivos fiscais, conseguiu
manter o processo de recuperação do nível de
emprego dos anos anteriores à crise.
c. ( ) As taxas de desemprego subiram em todo o
mundo, porém, a qualidade dos empregos
aumentou.
d. ( ) O corte de vagas nos empregos atingiu, de
modo especial, os trabalhadores mais qualificados e que percebiam os maiores salários.
e. ( X ) A queda do PIB do último trimestre de 2008 e
a retração da economia em 2009 expressam
os efeitos da crise da economia mundial no
Brasil.
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15. Com relação ao livro de Charles Darwin A Origem
das Espécies e as ideias do autor, analise as afirmativas
abaixo.
I. O livro, publicado há 150 anos e fundado em
pesquisas no arquipélago das ilhas Galápagos,
contém as teorias evolucionistas, e reforça as
bases do Criacionismo.
II. Os indivíduos da mesma espécie são idênticos,
do ponto de vista anatômico e fisiológico, e
transmitem suas características de uma geração a outra.
III. Os indivíduos que tenham características que
favorecem a sua sobrevivência viverão até a
idade de reprodução e poderão transmitir aos
seus descendentes as variações que favorecem a sobrevivência.
IV. Charles Darwin negava a possibilidade de
alterações aleatórias no processo evolutivo
das espécies, pois considerava que as alterações genéticas resultavam da degeneração
das mesmas.
V. Na repetição do mecanismo de herança e
adaptação ao ambiente, sofrido durante
várias gerações, Darwin identificava mudanças graduais num grupo de indivíduos e a
possibilidade de surgimento de uma nova
espécie.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a afirmativa II é correta.
Somente as afirmativas I e III são corretas.
Somente as afirmativas II e V são corretas.
Somente as afirmativas III e V são corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.

Legislação Municipal

16. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Brusque, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) São poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Judiciário
e o Executivo.
( ) O Município de Brusque integra a República
Federativa do Brasil e tem como fundamento
a participação popular.
( X ) O exercício do poder sempre pressupõe
a legalidade, a moralidade e a discussão
democrática.
( ) Distritos são as porções contínuas e contíguas
do território do Município, representando
meras divisões geográficas deste.
( ) Constituem símbolos do Município de
Brusque a bandeira, o hino e o brasão, não
podendo a lei estabelecer outros símbolos.

17. É correto afirmar acerca “Dos Orçamentos”, conforme disposto na Lei Orgânica do Município de
Brusque:
a. (
b.

c.

d.

e.
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(5 questões)

) O orçamento anual compreenderá as alterações na legislação tributária.
( X ) É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os
créditos orçamentários originais ou adicionais.
( ) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias
e os orçamentos anuais serão estabelecidos
em leis de iniciativa do poder Legislativo.
( ) O plano plurianual compreenderá as orientações para a elaboração da lei orçamentária
anual.
( ) As diretrizes orçamentárias compreenderão
os gastos com a execução de programas de
duração continuada.

Estado de Santa Catarina

18. Dispõe o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal:
“O Prefeito poderá realizar consultas populares para
decidir sobre assuntos de interesse específico do
Município, de bairro ou de distrito, cujas medidas
deverão ser tomadas diretamente pela administração
municipal”.
Sobre as “consultas populares”, é correto afirmar:
a. ( ) É vedada a realização de consultas populares
nos 3 (três) meses que antecederem as eleições para qualquer nível de governo.
b. ( ) Serão realizadas no máximo 4 (quatro) consultas por ano.
c. ( ) A votação será organizada pela Câmara
Municipal no prazo de 2 (dois) meses após
apresentação da proposta, com a participação
do Poder Executivo.
d. ( ) A consulta popular será realizada mediante
proposta da maioria absoluta dos membros
da Câmara ou pelo menos 10% (dez por cento)
do eleitorado do Município, bairro ou distrito.
e. ( X ) O Prefeito proclamará o resultado da consulta
popular quando aprovada pelo voto da maioria dos eleitores, exigida a manifestação de
pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos
eleitores envolvidos.

20. Conforme o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos do Município de Brusque, o direito de a
Administração Municipal promover ação disciplinar
prescreverá:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

em seis meses, quanto à advertência.
em três meses, quanto à censura.
em um ano, quanto à suspensão.
em três anos, quanto às infrações puníveis
com demissão.
) em três anos, quanto às infrações puníveis
com cassação da aposentadoria.

19. De acordo com o disposto na Lei Complementar
no 147, de 25 de setembro de 2009, assinale a alternativa correta acerca “Do Processo Disciplinar”:
a. ( ) O prazo para conclusão da instrução não
excederá 120 (cento e vinte dias), contados da
data de publicação do ato de instauração do
processo.
b. ( ) A defesa do acusado poderá ser promovida
por advogado constituído ou por defensor
público ou dativo, proibida a defesa pela própria parte interessada.
c. ( X ) Da revisão do processo não poderá resultar
agravamento da penalidade aplicada.
d. ( ) A juntada de documentos realizar-se-á necessariamente dentro do prazo de apresentação
da defesa.
e. ( ) Aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar o Código Penal.
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Analise o dispositivo abaixo:

23. Compete exclusivamente à União:

“Art. 5o (…) omissis

a. (

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

b.

À luz da tradicional classificação quanto à eficácia das
normas constitucionais, é correto afirmar que o dispositivo anterior trata-se de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

norma de eficácia plena.
norma de eficácia limitada.
norma de eficácia restringível.
norma de eficácia exaurida.
norma de eficácia absoluta.

22. Assinale a alternativa correta acerca “Do Processo
Legislativo”:
a. ( X ) São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que disponham sobre matéria tributária e orçamentária.
b. ( ) A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta de um terço, no mínimo,
dos membros do Congresso Nacional.
c. ( ) Em caso de relevância e urgência, serão elaboradas leis delegadas pelo Presidente da
República, que deverá solicitar a delegação ao
Congresso Nacional.
d. ( ) A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção estadual, de estado
de defesa ou de estado de sítio.
e. ( ) É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria relativa a direito civil.
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c.
d.

e.

) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e
das instituições democráticas.
( ) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência.
( ) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência.
( X ) Instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento
básico e transportes urbanos.
( ) Estabelecer e implantar política de educação
para a segurança do trânsito.

24. De acordo com a Constituição Federal de 1988,
pertence aos Municípios:
a. (

b.

c.

d.

e.

) vinte por cento do produto da arrecadação do
imposto que a União instituir no exercício da
competência residual.
( ) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos
imóveis neles situados.
( ) o produto da arrecadação do imposto dos
Estados sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem.
( ) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
( X ) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios.
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25. É exigida a demonstração de pertinência temática
para a propositura da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental em relação:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

à Mesa da Câmara dos Deputados.
à Mesa de Assembléia Legislativa.
à Mesa do Senado Federal.
ao partido político com representação no
Congresso Nacional.
e. ( ) ao Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

26. No âmbito do processo administrativo regulado
pela Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, sem exceção.
b. ( ) O processo administrativo pode iniciar-se
somente a pedido de interessado.
c. ( X ) As intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua
falta ou irregularidade.
d. ( ) Os atos do processo devem ser produzidos
por escrito, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável
com firma reconhecida.
e. ( ) A Administração deve revogar seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade,
e pode anulá-los por motivo de conveniência
ou oportunidade.

27. Configura-se o impedimento do juiz para exercer
as suas funções no processo contencioso ou voluntário quando:
a. ( ) amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer
das partes.
b. ( ) herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes.
c. ( ) interessado no julgamento da causa em favor
de uma das partes.
d. ( X ) conheceu em primeiro grau de jurisdição,
tendo-lhe proferido sentença ou decisão.
e. ( ) alguma das partes for credora ou devedora do
juiz, de seu cônjuge.

28. É inexigível a licitação:
a. (

b.
c.

d.

e.

) para a aquisição ou restauração de obras de
arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes
às finalidades do órgão ou entidade.
( ) nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.
( ) quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar
o abastecimento.
( ) na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares
das Forças Singulares brasileiras empregadas
em operações de paz no exterior.
( X ) para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, desde que consagrado pela
crítica especializada ou pela opinião pública.

29. As prerrogativas exercidas pelo gestor público
sobre seus subordinados, de ordenar, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar e avocar competências,
decorrem do poder:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

normativo.
disciplinar.
hierárquico.
vinculado.
discricionário.

30. Sem prejuízo das sanções penais, civis e administrativas, o ato de improbidade administrativa
praticado no intuito de frustrar a licitude de processo
licitatório ou dispensá-lo indevidamente sujeita o
responsável à seguinte cominação:
a. ( X ) suspensão dos direitos políticos de cinco a
oito anos.
b. ( ) suspensão dos direitos políticos de oito a dez
anos.
c. ( ) suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos.
d. ( ) pagamento de multa civil de até cem vezes o
valor da remuneração percebida pelo agente.
e. ( ) pagamento de multa civil de até dez vezes o
valor da remuneração percebida pelo agente.
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31. De acordo com a Lei de Introdução ao Código
Civil Brasileiro, é incorreto afirmar:

34. Com base na Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar:

a. ( ) Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade
da lei brasileira, quando admitida, inicia-se
três meses depois de oficialmente publicada.
b. ( X ) Ninguém se escusa de cumprir a lei, salvo na
hipótese de desconhecimento.
c. ( ) Salvo disposição expressa em sentido contrário, a lei revogadora de outra lei revogadora
não terá efeito repristinatório sobre a velha
norma abolida.
d. ( ) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso
de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito.
e. ( ) A nova lei que estabeleça disposições gerais
ou especiais a par das já existentes não revoga
nem modifica a lei anterior.

a. (

b.

c.

d.

e.

32. Acerca dos contratos, é verdadeiro afirmar:
a. ( ) A herança de pessoa viva poderá ser objeto
de contrato.
b. ( ) A proposta de contrato sempre obriga o
proponente.
c. ( ) O adquirente poderá demandar pela evicção,
mesmo conhecendo que a coisa era alheia ou
litigiosa.
d. ( ) O contrato preliminar deve conter todos os
requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, sendo dispensado o registro no órgão
competente.
e. ( X ) Nos casos de vício redibitório, pode o adquirente reclamar abatimento no preço em vez
de rejeitar a coisa.

33. Com base no Código Civil brasileiro, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos
da vida civil:
a. ( X ) os que, por enfermidade, não tiverem o necessário discernimento para praticar esses atos.
b. ( ) os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido.
c. ( ) os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo.
d. ( ) os pródigos.
e. ( ) os ébrios habituais.
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) Cabe à lei complementar estabelecer normas
gerais sobre obrigação, lançamento, crédito,
compensação e isenção tributários.
( X ) Qualquer subsídio ou isenção, referente a
impostos, taxas ou contribuições, somente
poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual ou municipal.
( ) As taxas e contribuições de melhoria não
poderão ter base de cálculo própria de
impostos.
( ) É vedado aos entes federativos instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos, bem como
o papel e a tinta destinados a sua impressão.
( ) É proibida a cobrança de empréstimos compulsórios instituídos para atender despesas
decorrentes de calamidade pública no mesmo
exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

35. Analise as assertivas sobre o contrato individual
de trabalho:
I. O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem
determinação de prazo.
II. A mudança na propriedade ou na estrutura
jurídica da empresa não afetará os contratos
de trabalhos dos respectivos empregados.
III. A prestação de serviços a mais de uma
empresa do mesmo grupo econômico,
durante a mesma jornada de trabalho, não
caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.
IV. Não cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência.
Assinale a alternativa que indica todas as assertivas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III
Estão corretas as assertivas I, II, III e IV
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36. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) É do próprio empregado a responsabilidade
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultante de crédito
oriundo de condenação judicial, devendo incidir, em relação aos descontos fiscais, sobre o
valor total da condenação, referente às parcelas tributáveis, calculado ao final do processo.
b. ( ) O pedido de equiparação também pode ser
acolhido nos casos em que o empregador
tiver pessoal organizado em quadro de carreira, independentemente da análise de critérios de antiguidade e merecimento.
c. ( X ) No caso de terceirização, o inadimplemento
das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica a responsabilidade
subsidiária do tomador dos serviços, quanto
àquelas obrigações, inclusive quanto aos
órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas
públicas e das sociedades de economia mista,
desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial.
d. ( ) As empresas públicas e as sociedades de
economia mista não estão submetidas à
observância do teto remuneratório previsto
no inciso XI do art. 37 da CF/1988, sendo aplicável, inclusive, ao período anterior à alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº
19/1998.
e. ( ) Reconhecida a culpa recíproca na rescisão
do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o
empregado não fará jus ao aviso prévio, às
férias proporcionais e à gratificação natalina
do ano respectivo.

38. Sobre Direito Processual do Trabalho assinale a
alternativa correta.
a. ( X ) Na Justiça do Trabalho, a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios,
nunca superiores a 15%, não decorre simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar
assistida por sindicato da categoria profissional e encontrar-se em situação econômica
que não lhe permita demandar sem prejuízo
do próprio sustento ou da respectiva família.
b. ( ) A dispensa do recolhimento do depósito
recursal constitui privilégio da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
das autarquias ou fundações de direito público
federais, estaduais ou municipais, mesmo as
que explorem atividade econômica lucrativa.
c. ( ) Os Estados e os Municípios têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias
detentoras de personalidade jurídica própria,
devendo ser representadas pelos procuradores que fazem parte de seus quadros ou por
advogados constituídos.
d. ( ) Não é competência da Justiça do Trabalho
julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho.
e. ( ) Fere direito líquido e certo combatido por
meio de Mandado de Segurança o ato judicial
que determina penhora em dinheiro do executado, em execução definitiva, para garantir
crédito exequendo.

39. Conforme disposto no Código de Processo Civil
brasileiro, é correto afirmar acerca “Do Processo de
Execução”:
a. (

37. Conforme o Código Tributário Nacional, constituem modalidades de “extinção”, “suspensão” e “exclusão” do crédito tributário, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

compensação, transação, isenção.
prescrição, anistia, remissão.
parcelamento, reclamação, isenção.
pagamento, moratória, decadência.
prescrição, parcelamento, anistia.

b.
c.

d.
e.

) Na execução por quantia certa contra devedor
solvente a intimação do executado far-se-á
pessoalmente.
( ) São absolutamente impenhoráveis o anel
nupcial e os retratos de família.
( ) Sempre é facultado ao credor desistir da execução, independentemente da concordância
do embargante.
( X ) Cabe ao Ministério Público, nos casos prescritos em lei, promover a execução forçada.
( ) O espólio responde pelas dívidas do falecido,
mesmo depois de efetuada a partilha.
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40. Analise as assertivas abaixo.
I. A ocorrência de justa causa, salvo o abandono de emprego, no decurso do prazo do
aviso prévio dado pelo empregador, retira do
empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.
II. A contratação de servidor público, após a
CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice previsto na
Constituição Federal, somente lhe conferindo
direito ao pagamento da contraprestação
pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos
depósitos do FGTS.
III. A Justiça do Trabalho é incompetente para
julgar ação na qual o sindicato, em nome
próprio, pleiteia o recolhimento de desconto
assistencial previsto em sentença normativa,
convenção ou acordo coletivos.
IV. É abusiva a greve que se realiza em setores
essenciais à comunidade, como nos caos de
serviços de tratamento e abastecimento de
água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; assistência médica e
hospitalar; distribuição e comercialização de
medicamentos e alimentos.
Assinale a alternativa que indica todas as assertivas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV
Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV
Estão corretas apenas as assertivas I, II e III
Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV
Estão corretas as assertivas I, II, III e IV
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