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Instruções
Para fazer a prova você usará:
este caderno de prova;
um cartão-resposta que contém o seu
nome, número de inscrição e espaço
para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato
da inscrição com o que está indicado no
cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:
se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
Não é permitido qualquer tipo de
consulta durante a realização da
prova.
Para cada questão são apresentadas
5 (cinco) 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.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta
devidamente preenchido e assinado.
O gabarito da prova será divulgado até 4 (quatro) horas após a constatação do efetivo
encerramento da sua realização, no site:
http://casan.fepese.ufsc.br

Advogado

Conhecimentos gerais
Língua portuguesa

(12 questões)

(30 questões)

2. Em:
“...Deixe disso camarada
Me dá um cigarro”.

1. Texto:
Pronominais
Dê-me cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido

Nos versos acima, o pronome grifado em “me dá...”
está empregado:
a. (

) Erroneamente, porque o verbo está no
infinitivo impessoal.
) Corretamente, porque a colocação de
pronome é facultativa (Próclise e Ênclise).
) Erroneamente, porque não se inicia a frase
com pronome oblíquo átono.
) Corretamente, porque o verbo “dar” está no
futuro do presente, exigindo a mesóclise.
) Erroneamente, porque o verbo “dar” está no
gerúndio, exigindo a ênclise.

b. (
c. (

Mas o bom negro e bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixe disso camarada
Me dá um cigarro.

d. (
e. (

(Oswald de Andrade)
O autor desse texto diz que:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) a língua, como forma de comunicação, é
imutável.
) o idioma é dúplice, porque serve à fala e à
escrita; resulta da rua e da cátedra.
) a língua culta é um reflexo da fala popular.
) deve-se esquecer as regras impostas pela
gramática.
) o vocabulário torna-se cada dia mais restrito,
porque se escreve para a elite.

3. Reconheça, nos textos a seguir, as funções da
linguagem e, após, assinale respectivamente a
alternativa correta:
1.
2.
3.
4.
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (
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Tenho medo de viajar neste avião.
Não cometa a loucura de viajar nesse avião!
Oi, tudo bem?
Este avião parte às nove horas.
) 1. conativa, 2. poética, 3. fática, 4. emotiva.
) 1. emotiva, 2. referencial, 3. conativa, 4.
metalingüística.
) 1. metalingüística, 2. poética, 3. referencial, 4.
fática.
) 1. referencial, 2. poética, 3. fática, 4. emotiva.
) 1. emotiva, 2. conativa, 3. fática, 4. referencial.
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4. Quando você afirma que enterrou “no dedo
alfinete”, que embarcou “no trem” e que serrou “os
pés da mesa”, recorre a um tipo de linguagem
denominado:

7. Marque a alternativa correta quanto à
concordância verbal:

a.
b.
c.
d.
e.

b. (
c. (

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

hipérbole.
eufemismo.
antítese.
pleonasmo.
catacrese.

a. (

) O horário, o clima, o local, nada nos
favoreciam.
) Vassouras ficam no Estado do Rio.
) A mão-de-obra e o material subiram de
preço.
) Haverão melhores ocasiões para nos
encontrarmos.
) Fazem dois meses que não chove.

d. (
e. (

5. Assinale a alternativa em que ambas as frases
estejam gramaticalmente corretas:
a. (
b. (
c. (

d. (
e. (

) 1. Assistimos ao espetáculo.
2.O ensino visa o progresso social.
) 1.O Eduardo foi a Bahia.
2. O menino mal criado não inspira simpatia.
) 1. Este é o problema para eu resolver.
2. Todos aguardavam anciosamente o
resultado.
) 1. O ensino visa ao progresso social.
2. Aspiramos um ar poluído.
) 1. Assistimos o espetáculo.
2.O Eduardo foi à Bahia.

8. Assinale a alternativa incorreta quanto à
concordância nominal:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Custa ao homem o trabalho.
Sua argumentação não procede.
Eu quero aos meus amigos.
Este direito não assiste o aluno.
O gerente visou o cheque.

Ele pulou longos capítulos e páginas.
O narrador pulou longos páginas e capítulos.
Ele escreveu capítulos e páginas compactas.
Ele escreveu capítulos e páginas compactos.
Ele escreveu páginas e capítulos compactos.

9. Analise as sentenças:
1.
2.
3.
4.
5.

6. Assinale a alternativa em que a regência verbal
não esteja de acordo com a norma culta:
a.
b.
c.
d.
e.

)
)
)
)
)

Refiro-me àquilo que discutíamos ontem.
Chegamos à Argentina de madrugada.
Ele era insensível à dor.
Voltarei, em breve, à terra natal.
Voltamos à casa cedo.

Quanto ao acento indicador da crase do “a”, assinale a
alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.
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(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

As sentenças 1, 2, 3 e 4 estão corretas.
As sentenças 1 e 5 estão corretas.
As sentenças 2, 3 e 5 estão corretas.
Todas estão corretas.
Nenhuma está correta
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10. Ela insistiu:

Aspectos históricos
e geográficos de SC

(7 questões)

– Me dá o papel aí.
Na transposição da fala da personagem para o
discurso indireto, a alternativa correta é:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Ela insistiu que desse aquele papel aí.
Ela insistiu em que me desse aquele papel ali.
Ela insistiu em que me desse aquele papel aí.
Ela insistiu por que lhe desse este papel aí.
Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali.

11. Na oração – Certos amigos nem sempre são
certos, o termo destacado é, sucessivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Adjetivo e pronome demonstrativo.
Pronome pessoal e pronome relativo.
Pronome demonstrativo e pronome pessoal.
Pronome indefinido e adjetivo.
Pronome adjetivo e pronome relativo.

12. No período: Procederam segundo ordenava a lei,
existe uma oração subordinada:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Consecutiva.
Conformativa.
Condicional.
Causal.
Concessiva.
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Texto 1
“Em pleno Século XXI, há quem ainda considere
entretenimento impor crueldade a outras formas de
vida. Mas há, também, quem reaja a essas práticas, de
forma contínua e organizada. Hoje, quarta-feira,
entidades de defesa dos animais de pelo menos 15
cidades brasileiras estarão promovendo o Protesto
Nacional contra a Farra do Boi. A iniciativa é do Fórum
Nacional de Proteção e Defesa Animal, WSPA (World
Society for the Protection of Animals) e afiliadas no
Brasil.
As manifestações vão ocorrer, cada uma a seu modo,
em cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio
de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco e
Bahia. Em Curitiba, por exemplo, a SOS Bicho, afiliada
da WSPA no estado do Paraná, em parceria com o
Grupo Gecoma - Grupo de Estudos Contra os Maustratos aos Animais –, vai distribuir folhetos
explicativos sobre a Farra do Boi, na área do centro
conhecida como Boca Maldita, no horário entre as 12
e 14 horas.
A ONG pretende informar a população sobre a
existência da Declaração Universal dos Direitos dos
Animais, legislação de crimes ambientais (artigo 32 da
Lei 9605/98) e solicitar o cumprimento do Acórdão do
Supremo Tribunal Federal que, em 1997, proibiu a
Farra do Boi.”
FONTE : Farra do Boi. 15 / Mar / 2006. Disponível em : http://
www.acaprena.org.br/hp/
index.asp?p_codmnu=3&p_codnot=937.
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13. De acordo com a notícia do texto 1, assinale a
alternativa que aponta a provável origem da farra do
boi.

14. Assinale a alternativa correta em relação ao
relevo de Santa Catarina.
a. (

a. (

b. (

c. (

d. (

e. (

) A farra do boi tem sua origem nas
brincadeiras do boi-no-campo e boi-noarame, praticada pelos colonos italianos que
se fixaram na Ilha de Santa Catarina no século
XVIII.
) A farra do boi foi trazida para o litoral
catarinense pelo padre português Luis da
Câmara, vigário da paróquia de Nossa
Senhora da Trindade, que pretendia recordar
a paixão de Cristo.
) A farra do boi tem sua origem na tourada
praticada na Espanha. Representava a luta
dos mouros contra os cristãos. Foi introduzida
na região pelos primeiros povoadores
espanhóis da Ilha de Santa Catarina.
) A farra do boi é associada à herança cultural
açoriana. É tida como uma “revivescência” da
tourada-a-corda, praticada no Arquipélago
dos Açores.
) A farra do boi tem sua origem nas
brincadeiras do boi-no-campo e boi-noarame, praticada pelos colonos alemães que
se fixaram na Ilha de Santa Catarina, no
século XVIII.

b. (

c. (

d. (

e. (
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) O relevo de Santa Catarina é, na sua
totalidade, de formação recente na história
geológica da terra. São deste período, por
exemplo, as serras cristalinas litorâneas, o
planalto cristalino e a Serra do Mar.
) O relevo de Santa Catarina formou-se em
diferentes épocas na história geológica da
terra. As serras cristalinas litorâneas, o
planalto cristalino e a Serra do Mar, por
exemplo, são de formação muito antiga.
) O relevo de Santa Catarina formou-se em
diferentes épocas na história geológica da
terra. As serras cristalinas litorâneas, o
planalto cristalino e a Serra do Mar, por
exemplo, são de formação recente.
) O relevo de Santa Catarina é, na sua
totalidade, de formação muito antiga na
história geológica da terra. São exemplos
inequívocos deste período as serras
cristalinas litorâneas, o planalto cristalino e a
Serra do Mar.
) O relevo de Santa Catarina formou-se em
diferentes épocas na história geológica da
terra. A planície litorânea ou costeira e as
planícies fluviais, por exemplo, são de
formação muito antiga.
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Advogado

15. Examine as afirmações abaixo:
1.

Segundo a Fundação de Amparo à Tecnologia
e ao Meio Ambiente (FATMA), cerca de 80%
dos recursos hídricos catarinenses estão
comprometidos pelos metais pesados,
agrotóxicos, efluentes urbanos e industriais.
Os recursos hídricos de Santa Catarina sofrem
pelo desmatamento irracional, as queimadas e
o assoreamento dos rios, lagunas e lagoas.
No sul do Estado a situação pode ser
considerada crítica. As bacias hidrográficas dos
rios Tubarão, Araranguá e Urussanga têm suas
águas bastante comprometidas, ameaçando o
abastecimento de água em diversas cidades.

2.

3.

Assinale a alternativa em que aparece a seqüência das
afirmações corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

As afirmações 1 e 2 são as únicas verdadeiras.
As afirmações 1 e 3 são as únicas verdadeiras.
As afirmações 1,2 e 3 são verdadeiras.
As afirmações 2 e 3 são as únicas verdadeiras.
A afirmação 2 é a única verdadeira.

16. Associe as colunas, ligando as cidades
catarinenses aos seus fundadores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manoel Preto.
Manoel Lourenço de Andrade.
Francisco Dias Velho.
Salvador Correia de Sá e Benevides.
Frei Agostinho da Trindade.
Domingos de Brito Peixoto.

( ) Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco.
( ) Nossa Senhora do Desterro.
( ) Santo Antonio dos Anjos da Laguna.

17. Assinale a alternativa correta nas suas referências
aos primeiros povoadores europeus de Santa
Catarina.
a. (

b. (

c. (

d. (

e. (

) Tudo leva a crer que os primeiros povoadores
europeus de Santa Catarina foram náufragos,
como os que sobreviveram de uma
embarcação da expedição de João Dias de
Solis e desertores, que abandonaram as
expedições comandadas por D. Rodrigo
Acuña e Sebastião Caboto.
) Existem evidências incontestáveis de que os
primeiros povoadores europeus de Santa
Catarina foram sobreviventes do naufrágio de
uma embarcação da expedição de Pero Lopes
de Souza, quando se dirigia ao Rio da Prata.
) Segundo os documentos mais recentes, os
primeiros povoadores europeus de Santa
Catarina foram náufragos e desertores, que
abandonaram a expedição de D. Fradique de
Toledo Ozório que, em 1502, dirigia-se ao Rio
da Prata.
) A maioria dos autores concorda que os
primeiros povoadores europeus de Santa
Catarina foram náufragos e desertores, que
abandonaram a expedição de Bernardo de
Armenta e Alonso Lebrón que se dirigia ao
Rio da Prata.
) Ao que tudo indica, os primeiros povoadores
europeus de Santa Catarina foram
bandeirantes paulistas, que tinham como
objetivo conquistar as terras lusitanas da
região meridional.

18. Muitas das manifestações folclóricas e muito da
religiosidade dos naturais da Ilha de Santa Catarina
foram influenciados pela cultura e religiosidade de
homens e mulheres que, no século XVIII, vieram
povoar aquela região.

Assinale a alternativa que mostra a seqüência correta,
de cima para baixo.

Assinale a alternativa que identifica corretamente a
origem destes povoadores.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1-3-6
4-3-2
2-3-6
5-3-6
2-5-4
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(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Ilhas dos Açores.
Ilha do Arvoredo.
Costa da Guiné.
Ilha da Sicília e região do Veneto.
Ilhas da Córsega e da Sardenha.
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Leia a noticia:
Gripe aviária avança pela Europa e Ásia.
Desde que ressurgiu em Hong Kong em 2003, a gripe das aves se expandiu de sete países, em uma primeira onda,
entre dezembro de 2003 e março de 2004, para 38 países e territórios até o último final de semana, segundo a
Organização de Saúde Animal

FONTE: Clic RBS.Florianópolis: 07/03/2006. Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/agrol/jsp/
default.jsp?uf=2&local=18&tab=00024&newsID=a1104591.htm&subTab=1024

19. Assinale a alternativa correta em relação às
conseqüências da expansão da gripe aviária para a
economia de Santa Catarina.
a. (

) A gripe aviária não deve trazer
conseqüências mais graves para a economia
catarinense, uma vez que a carne de frango,
ao contrário da carne bovina, não é item
importante das exportações catarinenses.
b. ( ) A gripe aviária não está tendo reflexos na
economia catarinense, já que não houve, até
o presente momento, uma diminuição no
consumo de frango no mercado europeu.
c. ( ) A gripe aviária está espalhando o pânico no
setor exportador da indústria catarinense. A
maioria das empresas do setor foram forçadas
a interromper a produção em toda região
Meio-oeste e a demitir milhares de
trabalhadores. Os setores mais atingidos são
os do chamado pólo eletro-metal mecânico.
d. ( ) A gripe aviária trouxe sérios problemas para a
economia catarinense, já que importamos da
Europa, atingida pela doença, quase toda a
carne de frango que consumimos.
e. ( ) O temor da gripe aviária está sendo
responsável por uma retração no mercado
consumidor europeu, causando uma baixa
nas exportações de carne de frango, com
reflexos negativos na agro-indústria,
importante pólo da economia catarinense.
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Advogado

Inglês

(5 questões)

21. Choose the alternative which has the correct
statement according to the text:

It’s time to try Videoconferencing
Thanks to videoconferencing, attorneys Fred Parnon
and George Pratt have become “virtual” partners in
Parnon’s office. Two years ago, Parnon set up a
videoconferencing system between his New York City
office and Pratt’s suburban home, so that Pratt could
avoid the long commute into the city. The partners
keep the system on all the time. “It’s as if we’re in the
same office with our desks touching”, says Parnon.
“I miss him when it’s turned off.” The technology “ lets
us see each other’s face and hand gestures, which
gives us much better communication than we would
have just talking on the phone,” says Parnon.
More and more small business CEOs are using this
increasingly affordable and available business tool.
Apart from reducing travel, videoconferencing
systems have other useful features. For example,
using a function called a shared whiteboard,
participants at great distances can work on the same
document at the same time, or see the results
instantly on their computer screens.
While videoconferencing is not yet as quick and easy
as a telephone call, analysts say the day is coming. So
along with your cell phone and beeper numbers,
e-mail address, and fax number, you might also need
to put your videoconferencing station number on
your business card.
(Source: Your Company (Time Inc.))

20. According to the article, it’s correct to say that:
Videoconferencing….
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) …is a kind of small business.
) …provides participants work on a different
document at times.
) …is a way to see the results on the phone.
) … systems are useless.
) …reduces the amount of business travel.

a. ( ) Fred Parnon set up a videoconferencing system
to work from his home.
b. ( ) A telephone call is quicker and easier than
videoconferencing.
c. ( ) The use of videoconferencing doesn’t give
people better communication.
d. ( ) People in different locations can’t work at the
same time using the videoconferencing system.
e. ( ) Videoconferencing does not allow you to have
a meeting.

22. In the sentence “Thanks to videoconferencing,
attorneys Fred Parnon and George Pratt have become
“virtual” partners in Parnon’s office.” The underlined word
could be replaced by:
a.
b.
c.
d.
e.

)
)
)
)
)

Partners.
Features.
Lawyers.
Officers.
Gestures.

23. .” More and more small business CEOs are using this
increasingly affordable and available business tool.” The
underlined words are examples of:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Nouns.
Verbs.
Adverbs.
Adjectives.
Pronouns.

24. “While videoconferencing is not yet as quick and
easy as a telephone call,……”(line 11) Here we have
an example of a:
a.
b.
c.
d.
e.

Página 10

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Comparative of equality sentence.
Comparative of inferiority sentence.
Superlative sentence.
Comparative of superiority sentence.
Superlative of inferiority sentence.
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Noções de informática

(6 questões)

26. Considere o fragmento de planilha do Microsoft
Excel 2003, mostrado na figura a seguir:

25. Assinale a alternativa correta.
No que se refere memória RAM do computador,
pode-se afirmar que:
a. (

b. (

c. (

d. (

e. (

) Uma maior quantidade de memória não
afeta a velocidade do processamento, mas
apenas aumenta a capacidade de
armazenamento de informação.
) A informação fica gravada na memória RAM
mesmo quando o computador está
desligado.
) Uma maior quantidade de memória RAM
tende a aumentar a velocidade do
processamento.
) A velocidade do processamento independe
da memória RAM. A velocidade depende
apenas do relógio (clock) da unidade central
de processamento (UCP ou CPU).
) A memória RAM e o disco rígido são de
mesma tecnologia, ou seja, são magnéticos e
o sistema de acionamento é eletro-mecânico.

Os valores das células de C3 até C6 podem ser
obtidos da divisão das células B3 a B6,
respectivamente, pelo valor da célula B7. A função
para a realização desta operação pode ser digitada
em cada célula, mas outra maneira de realizar esta
operação é digitar a primeira função (para C3) e
copiá-la para as outras células (C4, C5 e C6).
Assinale a alternativa que apresenta uma maneira
correta de escrever a equação para a célula C3, para
depois copiá-la para as demais, de forma a executar a
tarefa descrita anteriormente. Considere que as
células de C3 a C6 estão formatadas para apresentar
números em porcentagem.
a.
b.
c.
d.
e.
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(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

=B3/&B7.
=$B$3/B7.
=B3/(fixa)B7.
=%(B3;B$7).
=B3/$B$7.
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27. A seguir é apresentada uma janela reduzida do
Microsoft Word 2003, que mostra uma tabela com
seis linhas e duas colunas.

28. Navegadores Web, como o Internet Explorer e o
Mozilla Firefox, podem ser usados para acessar os
mais diversos serviços disponibilizados através da
Web. Leia atentamente as afirmativas abaixo a
respeito dos serviços disponíveis na Web.
I.

Servidores de Webmail permitem que seus
usuários acessem suas caixas de correio
eletrônico a partir de computadores
conectados à Internet, utilizando um
navegador Web.
II. Instituições financeiras permitem que seus
clientes acessem suas contas bancárias e
efetuem transações bancárias com total
segurança a partir de qualquer máquina
conectada à Internet.
III. Através de sites de busca, é possível localizar
arquivos, que contenham determinada
palavra-chave, armazenados em qualquer
servidor conectado à Internet.
IV. Utilizando serviços disponibilizados pelo
governo, é possível pagar impostos, consultar
a legislação, verificar a situação fiscal de uma
empresa, fiscalizar os gastos governamentais,
dentre outros.

Assinale a alternativa que expresse uma afirmação
verdadeira.

A respeito das afirmativas acima, é correto afirmar:
a. (

b. (

) Uma forma de classificar a tabela em ordem
alfabética (coluna Item) é selecionar a
primeira coluna da tabela e escolher a opção
de menu Tabela, submenu Classificar. Na
janela apresentada, pode-se escolher se a
ordem é crescente ou decrescente.
) Uma forma de numerar de 1 a 5 as cinco
linhas abaixo da palavra Item é selecionar
toda a primeira coluna e clicar com o botão
esquerdo do mouse no botão

c. (

d. (

e. (

.

) Uma forma de inserir uma linha nova no final
da tabela é selecionar toda a tabela e
escolher a opção de menu Tabela, submenu
Inserir, opção Linhas abaixo.
) Uma forma de inserir mais uma coluna à
direita da tabela é selecionar a primeira
coluna e escolher a opção de menu Tabela,
submenu Inserir, opção Colunas à direita.
) Uma forma de classificar a tabela em ordem
alfabética (coluna Item) é selecionar toda a
tabela e escolher a opção de menu Tabela,
submenu Auto Formatação da Tabela.
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a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

e. (

)
)
)
)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
Apenas as afirmativas I, II e IV são
verdadeiras.
) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
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29. Verifique se o Microsoft Outlook 2002 ou superior permite a execução das seguintes atividades.
Acessar as mensagens recebidas em diversas
contas de e-mail.
II. Eliminar automaticamente todas as
mensagens indesejadas, conhecidas como
spam ou lixo eletrônico, recebidas pelo
usuário.
III. Filtrar automaticamente mensagens com
base no conteúdo do campo ‘Assunto’, ou no
endereço de e-mail do remetente.
IV. Enviar mensagens com uma cópia oculta
para um usuário, sem que os demais
destinatários da mensagem tomem
conhecimento.

30. Assinale a alternativa correta, levando em
consideração as características do Microsoft
PowerPoint 2003.

I.

a. (

b. (

c. (

Dentre as afirmativas apresentadas, estão corretas:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Apenas as afirmativas III e IV.
Apenas as afirmativas I, II e IV.
Apenas as afirmativas I, II e III.
Apenas as afirmativas I, III e IV.
Todas as afirmativas.

d. (

e. (
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) O layout de um slide é a maneira como os
itens são organizados no slide. O layout
contém espaços reservados que, por sua vez,
contêm texto, como títulos e listas com
marcadores, e conteúdo, como tabelas,
gráficos, imagens, formas e ilustrações.
) Quando um usuário salva uma apresentação
como um arquivo Rich Text Format (.rtf ), todo
o conteúdo gráfico da apresentação é
preservado.
) Os cabeçalhos e rodapés consistem em
informações exibidas na parte superior ou
inferior dos slides de uma apresentação. O
modelo de cabeçalho e rodapé definido
inicialmente em uma apresentação deve ser
utilizado em todos os slides, não podendo
haver dois modelos em uma mesma
apresentação.
) O usuário pode imprimir a apresentação na
forma de folhetos, sendo quatro as
configurações possíveis do número de slides
por página: um, dois, três ou quatro.
) A transição entre slides no modo de
apresentação é realizada com base nas ações
do usuário. O próximo slide é apresentado
sempre que o usuário clica com o botão
esquerdo do mouse ou aperta a tecla PgDn
(page down).
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Advogado

Conhecimentos específicos
31. A competência para legislar sobre águas é
conferida pela Constituição Federal:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

e. (

)
)
)
)

exclusivamente aos Estados.
privativamente à União.
aos Municípios.
concorrentemente à União, aos Estados e ao
Distrito Federal.
) à União, aos Estados, Distrito Federal e aos
Municípios.

(30 questões)

35. O patrimônio, a renda e os serviços vinculados às
finalidades essenciais das autarquias e fundações
públicas:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) não gozam de privilégios tributários em
qualquer circunstância.
) estão no campo da não-incidência pura e
simples.
) estão ao abrigo das imunidades em relação
aos impostos.
) estão sujeitos ao pagamento de impostos.
) estão ao abrigo da imunidade em relação aos
impostos da competência da União.

32. O Direito à propriedade figura na Constituição
Federal como um Direito:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Social.
Individual.
Difuso.
Misto.
Coletivo.

36. São pessoalmente responsáveis:
a. (

b. (
c. (

33. É correto afirmar que não será objeto de
deliberação a proposta de Emenda Constitucional
tendente a :

d. (
e. (

a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

abolir a forma federativa de Estado.
abolir a forma republicana de governo.
extinguir o Conselho de Segurança Nacional.
extinguir e criar tribunais.
reduzir o número de Deputados Federais.

37. A dívida Ativa regularmente inscrita:
a. (

34. Estabelecer procedimentos contraditório especial
e de rito sumário para o processo de judicial de
desapropriação cabe:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

à lei complementar.
à Emenda Constitucional.
à lei ordinária.
ao Decreto Legislativo.
à lei delegada.

Página 14

) o adquirente ou remitente somente pelos
impostos relativos aos bens adquiridos ou
remidos .
) os pais, pelos tributos devidos pelos filhos
menores.
) o adquirente ou remitente pelos tributos
relativos aos bens adquiridos ou remidos.
) o inventariante pelos tributos devidos pelo
espólio.
) os administradores de bens de terceiros,
pelos tributos devidos por eles.

b.
c.
d.
e.

(
(
(
(

) goza da presunção de certeza e liquidez e
tem efeito de prova pré-constituída:
) não tem efeito de prova pré-constituída:
) não goza de presunção de certeza e liquidez .
) goza de presunção absoluta.
) goza somente da presunção de certeza.
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38. A alienação ou oneração de bens ou rendas, ou
seu começo, por sujeito passivo em débito com a
Fazenda Pública por crédito tributário regularmente
inscrito em Dívida Ativa, quando não reservados
bens, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao
total pagamento da dívida:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

não se configura presunção absoluta.
configura presunção relativa.
configura presunção “juris tantum”.
presume-se fraudulenta.
não se configura presunção “juris et de jure”.

42. O empregado contratado sob o regime de
tempo parcial terá o seu período de férias reduzido à
metade quando tiver:
a. (
b. (
c. (
d. (

e. (
39. As tarifas públicas têm natureza jurídica de:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

tributos.
taxas.
impostos.
preços públicos.
preços privados.

43. A empregada que adotar ou tiver guarda judicial
de uma criança adquirirá direito à licença-maternidade:
a. (

b. (
40. A autorização para a abertura de crédito
suplementar ou especial:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) poderá ser feita por Decreto do Chefe do
Poder Executivo.
) poderá ser feita por Decreto Legislativo.
) deverá ser veiculada por Resolução do
Senado Federal.
) poderá ser feita por Portaria de Ministro de
Estado da Fazenda.
) deverá ser veiculada por lei.

) dez faltas injustificadas ao longo do período
aquisitivo.
) cinco faltas injustificadas ao longo do
período aquisitivo.
) oito faltas injustificadas ao longo do período
aquisitivo.
) é expressamente vedado em lei reduzir à
metade do período de férias, ainda que o
empregado seja contratado em regime de
tempo parcial.
) sete faltas justificadas ao longo do período
aquisitivo.

c. (

d. (

e. (

) por período de cento e vinte dias somente
em caso de adoção de criança de até um ano
de idade.
) por período de sessenta dias no de guarda
judicial de criança de até um ano de idade.
) por período de sessenta dias somente no
caso de adoção de criança a partir de um ano
e até quatro anos de idade.
) por período de cento e vinte dias no caso de
adoção ou guarda judicial de criança de até
um ano de idade.
) por período sempre de cento e vinte dias
seja em caso de adoção ou guarda,
independentemente da idade da criança.

41. A lei de diretriz orçamentária é de iniciativa:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

do Poder Executivo.
do Presidente do Senado Federal.
da Presidente da Câmara dos Deputados.
do Presidente do Congresso Nacional.
de qualquer membro das duas casas do
Congresso Nacional.
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Advogado

44. Constituem requisitos do contrato de trabalho:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) continuidade, subordinação, onerosidade,
exclusividade e pessoalidade.
) continuidade, subordinação, onerosidade,
especialidade e pessoalidade.
) somente continuidade, subordinação e
pessoalidade.
) somente subordinação, onerosidade e
pessoalidade.
) continuidade, subordinação, onerosidade e
pessoalidade.

47. Constitui crime contra as relações de consumo,
fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria
saber ser capaz de induzir o consumidor a se
comportar de forma prejudicial a sua saúde, punível
com:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

detenção de três meses a um ano.
detenção de três meses a um ano e multa.
detenção de um a dois anos.
detenção de um a seis meses ou multa.
detenção de seis meses a dois anos e multa.

48. É inexigível a licitação em caso de:
45. A pretensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou serviço prescreve:
a. (
b. (
c. (
d. (

e. (

) em três anos, contados a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria.
) em cinco anos, a partir da prática do ilícito.
) em cinco anos, contados a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria.
) em sessenta dias, em caso de produtos
duráveis, a partir do conhecimento do dano e
de sua autoria.
) em noventa dias, em caso de produtos
duráveis, a partir do conhecimento do dano e
de sua autoria.

a. (
b. (
c. (

d. (

e. (

) licitação deserta.
) licitação fracassada.
) celebração de contrato de prestação de
serviço com organizações sociais, desde que
devidamente qualificadas para atividades
contempladas no respectivo contrato de
gestão.
) contratação de serviço de restauração de
obra de arte de natureza singular, com
profissional de notória especialização.
) comprometimento da segurança nacional,
nos casos estabelecidos em decreto do
Presidente da República, ouvido o Conselho
de Defesa Nacional.

46. A responsabilidade pelo fato do serviço:
49. A rescisão do contrato administrativo:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) tem por base a presunção de culpa na
prestação do serviço.
) independe de culpa, exceto quanto aos
profissionais liberais.
) será sempre objetiva admitindo-se, contudo
algumas excludentes.
) tem por base a teoria do risco proveito e
integral.
) só haverá, desde que comprovado o nexo de
causalidade e a imputação.

a. (
b. (

c. (

d. (

e. (
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) é ato discricionário da Administração.
) em caso de ilegalidade encontrada no
contrato, não acarretará indenização ao
contratado.
) em caso de falecimento do contratado
poderá ser determinada por ato unilateral e
escrito da Administração.
) tendo por causa rescisão administrativa
culposa, não haverá devolução da garantia
prestada.
) havendo fundamentação legal, prescinde de
autorização escrita da autoridade
competente.
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50. De acordo com a Lei nº 10.520/2002, que
instituiu no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios a modalidade pregão, é correto afirmar:

Direito civil

(4 questões)

52. Sobre capacidade civil, é correto afirmar:
a. (

b. (
c. (
d. (

e. (

) examinada a proposta classificada em
primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a
respeito da sua aceitabilidade.
) o prazo de validade das propostas será
impreterivelmente de sessenta dias.
) o acolhimento do recurso importará
invalidade do certame.
) se o licitante vencedor convocado, dentro do
prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, a licitação será, pelo
pregoeiro, declarada ineficaz .
) é vedado ao pregoeiro negociar diretamente
com o licitante.

a. (

b. (

c. (

d. (

51. Assinale a alternativa correta.
a. (
b. (

c. (
d. (
e. (

e. (

) consórcios e convênios públicos não
possuem personalidade jurídica.
) consórcios públicos são acordos celebrados
entre entes estatais necessariamente da
mesma espécie ou do mesmo nível de
governo.
) a gestão associada de serviço público pode
ser feita mediante convênio de cooperação.
) mediante convênio, pode ser delegada a
prestação de serviço público a particular.
) a celebração de convênio público deve ser
precedida de certame licitatório .

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

) a emancipação do menor com dezesseis
anos, além de requerida pelos pais, há que
ser decidida pelo juiz, ouvido o Ministério
Público, eis que envolve interesse de
adolescente, na forma da Constituição
(art. 227).
) é possível a emancipação daquele que
possuí vínculo empregatício, com economia
própria, desde que a partir dos dezoito anos.
) o menor sob tutela pode ser emancipado
pela vontade de seu tutor, por instrumento
público, independente de intervenção
judicial.
) a emancipação decorrente do casamento
não perdurará caso se dissolva a sociedade
conjugal por morte ou separação judicial.
) a emancipação torna a pessoa capaz para os
atos da vida civil e pode ser classificada em
voluntária, legal ou judicial, conforme resulte
de vontade dos pais, decisão judicial ou de
circunstâncias legais como o casamento
válido.
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Advogado

53. Observe atentamente as afirmativas abaixo,
respeitante aos contratos em espécie:

55. Acerca do Código de Defesa do
Consumidor(CDC), observe as afirmativas a seguir:
I.

Considera-se fornecedor toda pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira e entes despersonalizados que
desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos
ou prestação de serviços.
II. A compra e venda de um carro usado entre
particulares rege-se pelo Código Civil, mas se
a venda for efetuada por revendedora
estabelecida no ramo, insere-se no âmbito do
Código de Defesa do Consumidor.
III. Segundo o CDC, o fornecedor responde por
culpa ou dolo, consagrando a teoria da
responsabilidade subjetiva.
IV. O consumidor, em razão da solidariedade
passiva, tem direito a endereçar a reclamação
ao fornecedor imediato do bem ou serviço,
como pode também acionar o comerciante e
o fabricante do produto em litisconsórcio
passivo.

I.

Nulo é o contrato de compra e venda
quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma
das partes a fixação do preço.
II. Na doação, pode-se estipular cláusula de
reversão , seja em favor do próprio
doador(quando sobrevive ao donatário) ou
em favor de terceiro (indicado pelo doador).
III. Comodato é o empréstimo gratuito de coisas
não fungíveis, enquanto o mútuo refere-se ao
empréstimo de coisas fungíveis.
IV. No depósito, seja voluntário, seja necessário,
o depositário que não o restituir quando
exigido será compelido a fazê-lo, mediante
prisão não excedente a um ano, e ressarcir
prejuízos.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

são corretas apenas as afirmativas II e III.
são corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
são corretas apenas as afirmativas III e IV
são corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
a única afirmativa correta é a III.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas
corretas.
54. Sobre a validade dos negócios jurídicos, pode-se
afirmar:
a. (
b. (

c. (

d. (

e. (

) o dolo acidental torna anulável o negócio
jurídico.
) denomina-se lesão quando alguém premido
da necessidade de salvar-se, ou a alguém de
sua família, de grave dano conhecido pela
outra parte, assume obrigação
excessivamente onerosa. Nesse caso, o
negócio jurídico é nulo.
) o negócio jurídico simulado é exemplo de
defeito do ato jurídico, acarretando sua
anulabilidade.
) assim como na nulidade, na anulabilidade o
negócio jurídico pode ser convalidado pelo
decurso do tempo ou confirmado pela
vontade das partes.
) são anuláveis os negócios jurídicos quando
as declarações de vontade emanarem de erro
substancial que poderia ser percebido por
pessoa de diligência normal, em face das
circunstâncias do negócio.
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a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
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Direito comercial/empresarial

(4questões)

57. Sobre a figura do empresário, assinale “V” ou “F”:
(

) qualquer pessoa pode exercer a atividade
empresarial, desde que no pleno gozo de sua
capacidade civil.
( ) poderá o incapaz, por meio de
representante ou devidamente assistido,
continuar a empresa antes exercida por ele
enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor
da herança.
( ) marido e mulher podem, a partir do Novo
Código, constituir empresa entre si ou com
terceiros, desde que não sejam casados pelo
regime de separação obrigatória de bens.
( ) a sentença que decretar ou homologar a
separação judicial do empresário, bem como
o ato de reconciliação, não pode ser opostas
a terceiros, antes de arquivadas e averbadas
no Registro Público de Empresas Mercantis.

56. Sobre a classificação de alguns dos créditos na
falência, segundo o art. 83 da Nova Lei de Falências,
observe a enumeração a seguir:
I.

créditos com garantia real até o limite do
bem gravado.
II. créditos tributários, independente da sua
natureza e tempo de constituição, exceto
multas tributárias.
III. créditos trabalhistas, limitados a 150 salários
mínimos por credor, e os decorrentes de
acidente de trabalho.
IV. créditos com privilégio especial.
V. créditos com privilégio geral.
VI. créditos quirografários.
Organize de acordo com a preferência estabelecida
na lei, em relação aos créditos citados.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A ordem correta é II, III, I, VI, IV,V.
A ordem correta é I, III, II, IV, V, VI.
A ordem correta é V, III, II, I, VI, IV.
A ordem correta é III, I, II, IV, V,VI.
A ordem correta é III, II, I, VI, IV, V.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial
e correta, de cima para baixo, as afirmativas
verdadeiras e falsas.
a.
b.
c.
d.
e.
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(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V, V, F, V.
V, F, F, F.
F, V, F, V.
V, F, V, V.
F, V, V, F.
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Advogado

58. Acerca das Sociedades Anônimas, observe as
afirmativas abaixo:
I.

A assembléia geral, convocada e instalada de
acordo com a lei e o estatuto, tem poderes
para decidir todos os negócios relativos ao
objeto da companhia e tomar as resoluções
que julgar convenientes à sua defesa e
desenvolvimento.
II. Compete privativamente à assembléia geral
a reforma do estatuto social da companhia.
III. A assembléia geral não tem competência
para suspender os direitos do acionista que
deixa de cumprir obrigação imposta por lei
ou pelo estatuto.
IV. A cada ação ordinária corresponde um voto
nas deliberações da assembléia geral, sendo
que o estatuto pode estabelecer limitação ao
número de votos de cada acionista.
Assinale a alternativa que indica as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
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59. Sobre o direito ao voto dos acionistas das
Sociedades Anônimas, é correto afirmar:
a. (
b. (

c. (

d. (

e. (

) o penhor da ação impede sempre o acionista
de exercer o direito de voto.
) o estatuto poderá deixar de conferir às ações
preferenciais algum ou alguns direitos
reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o
de voto, ou conferi-lo com restrições,
observados os direitos essenciais do
acionista.
) nas ações gravadas com usufruto fica
suspenso o direito de voto, não sendo
admitido o exercício nem pelo proprietário,
nem pelo usufrutuário.
) o acionista responde pelos danos causados
pelo exercício abusivo do direito de voto, nas
hipóteses em que seu voto tenha prevalecido.
) a deliberação tomada em decorrência de
voto de acionista que tem interesses
conflitantes com a companhia é válida, desde
que o acionista transfira para a companhia
metade das vantagens por ele auferidas.
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Direito previdenciário
60. Assinale “V” ou “F”. São segurados obrigatórios da
Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(

)

(

)

(

)

(

)

é segurado obrigatório, como empregado,
aquele que presta serviço de natureza urbana
ou rural à empresa, em caráter não eventual,
sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor
empregado.
é segurado obrigatório, como contribuinte
individual, o titular de firma individual,
urbana ou rural,o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de
sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio
de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista
que recebam remuneração de seu trabalho
em empresa urbana ou rural e o associado
eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza
ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade
de direção condominial, desde que
remunerada.
é segurado obrigatório, como trabalhador
avulso, quem presta serviço de natureza
urbana ou rural , em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego.
é segurado obrigatório, como segurado
especial, a pessoa física que exerce, por conta
própria, atividade econômica de natureza
urbana com ou sem fins lucrativos.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüencial
e correta, de cima para baixo, as afirmativas
verdadeiras e falsas.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V, V, F, F.
V, F, F, F.
F, V, F, F.
F, F, F, V.
F, V, F, V.

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Página 21

R
as
cu
n

h

o

R

as
cu
n

h

o

CASAN • Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
Rua Emílio Blum, nº 83 • 88020-010 • Centro • Florianópolis • SC

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
http://www.fepese.ufsc.br

