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04. Dadas as assertivas sobre o emprego da vírgula,

PORTUGUÊS

I.

Porque chovia, não pude sair. (separa o adjunto
adverbial)

II.

Esse lugar, é muito importante. (separa o adjunto
adverbial)

As questões 1 e 2 referem-se ao texto seguinte.
1
3
5
7

“A Igreja Católica de Campo Grande, no Mato Grosso
do Sul, está analisando um fenômeno: uma imagem de
gesso de nossa Senhora de Fátima estaria vertendo
lágrimas de mel. A santa foi protegida por vidros para evitar
que as centenas de fiéis que visitam diariamente coloquem
as mãos nessa substância. O dono da imagem diz que se
curou de câncer após lhe fazer uma promessa.”
(IstoÉ, 18/7/2007)

01. Qual a classificação
respectivamente?
A) conjunção
relativo.

da

palavra

(linhas

IV. Procura-o toda a noite, toda a manhã, todo o dia.
(separa termos de mesma função)
V. O problema das enchentes, disse o candidato, será
prioritário. (separa a oração subordinada apositiva)

5-6),
são verdadeiras

subordinativa,

pronome

relativo,

pronome

A) I, IV e V.
B) II, III e IV.

B) conjunção
subordinativa,
conjunção subordinativa.
C) conjunção subordinativa,
subordinativa.
D) pronome
relativo,
subordinativa.
E)

que

III. O homem que fuma, vive pouco. (separa a oração
subordinada adjetiva)

conjunção

subordinativa,

C) III e IV.
D) II e III.

pronome

pronome

relativo,
relativo,

conjunção

E)

conjunção

pronome relativo, pronome relativo, pronome relativo.

02. Conforme o texto, é correto afirmar que
A) o verbo fazer (linha 7) está no infinitivo impessoal.

As questões de 5 a 8 referem-se ao texto seguinte.
1
3

B) a forma verbal estaria (linha 3) está no modo subjuntivo
porque enuncia um fato hipotético.

5

C) há seis formas verbais no modo indicativo.

7

D) as locuções verbais estão na voz ativa.
E)

I, III, IV e V.

9

há dois verbos no pretérito imperfeito do indicativo.
11

A questão 3 refere-se ao poema seguinte.
A porta estreita
Aproveita bem a vida! Aproveita!
Não te canses do trabalho edificante,
Nem te queixes, como dantes,
Esperdiçando a colheita.
Serve, ama, perdoa no mundo e passa
Sem um sequer gemido de rebeldia.
Há um sentido profundo
No licor de tua taça.

13
15

“O homem civilizado construiu uma carruagem, mas
perdeu o uso dos pés. Sustém-se com auxílio de muletas,
mas falta-lhe todo o apoio do músculo. Possui um belo
relógio de Genebra, mas perdeu a habilidade de calcular as
horas pelo sol. [...] Não observa o solstício tampouco o
equinócio, e sua mente não logra visualizar o quadrante do
claro calendário do ano. O livro de notas prejudica-lhe a
memória; as bibliotecas sobrecarregam-lhe a inteligência; a
agência de seguros aumenta o número de acidentes; e
talvez constitua um problema saber se a maquinaria não
entorpece, se o refinamento não nos fez perder alguma
energia, se o cristianismo entrincheirado nas instituições e
nos ritos não nos roubou o vigor da virtude selvagem. Pois
todo estóico era um estóico, mas, na Cristandade, onde
estão os cristãos?”
Ralph Waldo Emerson

Vocabulário auxiliar
equinócio: instante em que o sol, no seu movimento anual
aparente, corta o equador celeste.
estóico: indivíduo adepto do estoicismo (sistema greco-romano,
que preconizava o indiferentismo ao prazer e à dor);
austero, resignado.
solstício: época em que o sol atinge o ponto mais distante do
equador.

[...]
03. O verbo que possui a mesma transitividade de perdoa (5º
verso) está na alternativa

05. Os termos civilizado (linha 1) e de Genebra (linha 4) são,
respectivamente,
A) complemento nominal e adjunto adverbial.

A) O pai não perdoou gastos para educar o filho.

B) complemento nominal e adjunto adnominal.

B) Deus perdoa aos arrependidos.

C) adjunto adnominal e complemento nominal.

C) Perdoa aos amigos todas as ofensas.

D) adjunto adnominal e adjunto adverbial.

D) Invejoso, não perdoava o sucesso do colega.

E)

E)

adjunto adnominal e adjunto adnominal.

Ele é rancoroso, não perdoa.
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06. Indique a alternativa que apresenta uma antítese.
A) progresso e refinamento da civilização – perda
esquecimento de atividades e qualidades mais primitivas

INFORMÁTICA
e

B) o excesso de estudo – sobrecarga da inteligência
C) mais saber – menos viver
D) progresso na teoria – atraso da prática
E) avanço no progresso – evolução na maquinaria
07. Qual das alternativas abaixo não tem o sentido do verbo
suster (linha 2)?
A) equilibrar-se
B) apoiar-se
C) ter-se em pé
D) sustar
E)

sustentar

08. Dadas as assertivas seguintes, assinale a alternativa
correta.
I.

Os verbos faltar (linha 3), perder (linha 4) e prejudicar
(linha 7), no texto, possuem a mesma transitividade
verbal.
II. Em “[...] onde estão os cristãos?” (linhas 14-15), o
termo em negrito é o sujeito da oração.
III. As expressões do ano (linha 7), de notas (linha 7), de
seguros (linha 9) possuem a mesma função sintática.
IV. O emprego do ponto-e-vírgula em “O livro de notas [...]
número de acidentes” (linhas 7 a 9) foi utilizado para
separar orações coordenadas aditivas.

11. Assinale a afirmativa correta.
A) Todos os endereços de sites na Internet são precedidos
pelo prefixo WWW. Esse prefixo é necessário para que o
usuário acesse o site com segurança, caso contrário o
computador se torna suscetível a invasões de hackers.
B) Word, Excel, Outlook Express e Internet Explorer são
exemplos de aplicativos que são executáveis apenas
quando o computador está conectado à Internet.
C) Ao conectar um computador à Internet, um número de
identificação único lhe é atribuído pelo servidor responsável
por sua conexão. Este número é chamado de Universal
Number (Número Universal).
D) O Download é a ação de enviar dados via Internet da
máquina do usuário para um servidor de banco de dados.
E) DIAL-UP (discada), ADSL (Asynchronous Digital Subscriber
Line), Cable Modem e Wireless são exemplos de
tecnologias de conexão à Internet.
Baseando-se na figura abaixo, responda a questão 12.

A) Há apenas uma assertiva falsa.
B) Todas as assertivas são falsas.
C) Todas as assertivas são verdadeiras.
D) Há duas assertivas falsas.
E) Há apenas duas assertivas verdadeiras.
09. Assinale a alternativa correta quanto à norma-padrão da
língua portuguesa.
A) Acerca de cem metros daqui há explosivos. Permaneçam a
distância e obedeçam às suas ordens.
B) À cerca de cem metros daqui há explosivos. Permaneçam à
distância e obedeçam as suas ordens.
C) A cerca de cem metros daqui existe explosivos.
Permaneçam à distância e obedeçam às suas ordens.
D) A cerca de cem metros daqui há explosivos. Permaneçam à
distância e obedeçam às suas ordens.
E)

Acerca de cem metros daqui existe explosivos.
Permaneçam à distância e obedeçam às suas ordens.

10. Assinale a alternativa que apresenta o verbo com regência
incorreta.
A) As crianças correm atrás dele, na rua, e chamam-no
bêbado.

12. Assinale a afirmativa correta.
A) A partir da opção Painel de Controle, do menu Iniciar, é
possível visualizar os arquivos contidos na pasta Meus
Documentos.
B) A partir do ícone

da Área de Trabalho é possível

gerar arquivos no formato PDF para envio via Internet.
C) O Internet Explorer é utilizado para visualizar páginas na
Web.
D) Ao clicar no ícone

da Barra de Tarefas todos os

B) Da porta da cozinha, D. Geralda chamou-lhe para o almoço.

aplicativos

C) Deram-me pouco dinheiro para pagar ao professor.

automaticamente fechados e o aplicativo Bloco de Notas é

D) Por mais de uma vez Eugênio presidira ao Conselho
Municipal.

iniciado.

E)

Não lhe seria fácil esquecer-se das últimas palavras de
Mário.
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Na Lixeira são armazenados os arquivos de sistema
antigos que não são mais utilizados pelo Windows.
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Baseando-se na figura abaixo, responda a questão 13.
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A figura abaixo serve como base para responder a questão 15.

13. Assinale a afirmativa correta.
15. Dadas as proposições a seguir,
A) Caso a pasta Pessoal seja selecionada, ao pressionar-se a

I.

Para habilitar a página inicial como sendo
www.al.sebrae.com.br basta defini-la em: Menu Arquivo
> Configurar página... .

II.

O site www.al.sebrae.com.br é do tipo governamental.

tecla F2, é possível copiá-la para qualquer local desejado.
B) É possível alterar o modo de exibição dos objetos em uma
pasta clicando no botão

e selecionando uma das

III. O Botão
atualizada.

opções disponibilizadas.
C) Caso um arquivo seja apagado, ao clicar no botão

,

IV. O Bloqueio de Pop-ups pode ser feito por meio da guia
Privacidade, no item Opções da Internet... do menu
Ferramentas.

ele poderá ser automaticamente recuperado.
D) Ao clicar no botão

o arquivo selecionado é enviado

para a Lixeira.
E) Ao clicar no botão

faz com que a página atual seja

verifica-se que está correto apenas o que se afirma em
é possível aumentar o Zoom sobre

a pasta ou o arquivo selecionado.
14. Dadas as proposições a seguir relativas ao Microsoft Excel,

A) I, III e IV.
B) I e III.
C) I e II.
D) II e III.

I.

Na janela de Assistente de Gráfico, a etapa 1 de 4 é
destinada para escolha do Tipo de gráfico e Subtipo de
gráfico.

II.

A etapa 3 de 4 no Assistente Gráfico é destinada a
escolha de como será inserido o gráfico: COMO NOVA
PLANILHA ou COMO OBJETO.

E)

III e IV.

III. As opções para impressão de gráfico que o Excel
dispõe são respectivamente: JUNTAMENTE COM A
PLANILHA e SOMENTE GRÁFICO.
IV. Para formatar os componentes de um gráfico existente,
basta seguir os passos: Selecionar o gráfico > Menu
Formatar > Gráfico > Componentes.
verifica-se que está correto apenas o que se afirma em
A) II, III e IV.
B) I e II.
C) I, II e III.
D) II.
E)

III e IV.
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21. Analisando as afirmações a seguir, quanto aos efeitos da
solidariedade tributária passiva,

16. Não será objeto de deliberação a proposta de Emenda
Constitucional tendente a abolir, exceto:

I.

O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita
aos demais.

II.

A isenção ou remissão de crédito exonera todos os
obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um
deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto
aos demais pelo saldo.

A) Sistema presidencialista de governo.
B) A separação dos Poderes.

III. A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos
obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

C) Os direitos e garantias individuais.
D) O voto direto, secreto, universal e periódico.
E)

IV. A suspensão do crédito tributário.

A forma federativa de Estado.

verifica-se que
17. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
A) apenas a II está correta.
A) pela Mesa da Câmara dos Deputados.

B) I, II e III estão corretas.

B) pelo partido político com representação no Congresso
Nacional.

C) II, III e IV estão corretas.

C) pelo Procurador-Geral da República.
D) pelo Presidente da República.
E)

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

D) II e IV estão corretas.
E)

II, III estão corretas.

22. Nos termos do Código Civil, prescreve em 5 anos:

18. Segundo a Constituição de 1988, são princípios aplicáveis à
ordem econômica, exceto:

A) a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos
recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi
deliberada a distribuição.

A) propriedade privada.

B) a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer
prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores
de um ano, com capitalização ou sem ela.

B) defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e
serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
C) livre concorrência.
D) função social da propriedade.
E)

participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão
da empresa, conforme definido em lei.

19. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre
A) transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso,
de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem
como cessão de direitos a sua aquisição.

C) a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do
terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade
civil obrigatório.
D) a pretensão dos profissionais liberais em geral,
procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus
honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da
cessação dos respectivos contratos ou mandato.
E)

a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça,
serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de
emolumentos, custas e honorários.

23. Analisando as afirmações a seguir, em relação aos bens,
I.

Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem
alteração na sua substância, diminuição considerável
de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.

C) transmissão “causa mortis” e doação, de quaisquer bens ou
direitos.

II.

São consumíveis os móveis que podem substituir-se
por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.

D) serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.
155, II, da Constituição Federal.

III. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio,
ou de remoção por força alheia, sem alteração da
substância ou da destinação econômico-social.

B) propriedade predial e territorial urbana.

E)

produtos industrializados.

IV. São singulares os bens que, embora reunidos,
consideram-se de per si, independentemente dos
demais.

20. Não é facultado ao Poder Executivo alterar a alíquota do
seguinte imposto:
A) sobre produtos industrializados.
B) sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados.
C) sobre importação de produtos estrangeiros.
D) sobre renda e proventos de qualquer natureza.
E)

sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários.
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verifica-se que
A) apenas a II está correta.
B) I, II e III estão corretas.
C) I, III e IV estão corretas.
D) I, II e IV estão corretas.
E)

II, III estão corretas.
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24. São pessoas jurídicas de direito público interno:
A) os municípios.
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27. O Código de Processo Civil preceitua que não havendo
preceito legal ou assinação pelo juiz, o prazo para a prática
de ato a cargo de parte é de

B) os Estados e o Distrito Federal.
C) a União.

A) 15 dias.

D) as autarquias e associações públicas.

B) 10 dias.

E)

C) 5 dias.

os partidos políticos.

D) 30 dias.
25. Analisando as afirmações a seguir sobre as sociedades
empresárias,
I.

II.

Celebram contrato de sociedade as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou
serviços, para o exercício de atividade econômica e a
partilha, entre si, dos resultados, não podendo a
atividade restringir-se à realização de um ou mais
negócios determinados.

E)

28. Dadas as proposições acerca do Mandado de Segurança,

O nome empresarial pode ser objeto de alienação. O
adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos,
pode, se o contrato o permitir, usar o nome do
alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação
de sucessor.

I.

É cabível quando se tratar de ato disciplinar, apenas se
praticado por autoridade incompetente ou sem
observância de formalidade essencial.

II.

O direito de requerer o Mandado de Segurança
extinguir-se-á em 180 dias contados da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado.

III. O prazo para o coator prestar as informações que achar
necessária é de 5 dias.

III. Na sociedade em comandita simples tomam parte
sócios de duas categorias: os comanditários, pessoas
físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas
obrigações sociais; e os comanditados, obrigados
somente pelo valor de sua quota.
IV. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a
contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias,
quando emitido no lugar onde houver de ser pago.

45 dias.

IV. O pedido de Mandado de Segurança poderá ser
renovado se a decisão denegatória não lhe houver
apreciado o mérito.
verifica-se que
A) apenas a II está correta.

verifica-se que

B) I, II e III estão corretas.

A) apenas a III está correta.

C) apenas I e IV estão corretas.

B) I, II e III estão corretas.

D) apenas II e IV estão corretas.

C) I, III e IV estão corretas.

E)

apenas I e II estão corretas.

D) apenas IV está correta.
E)

apenas II e III estão corretas.

26. Analisando as afirmações a seguir, a respeito dos títulos de
crédito,
I.

Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não
se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela
existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a
mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por
título gratuito, se tiver procedido de má-fé.
II. O aval posterior ao vencimento distingui-se do
anteriormente dado pelos efeitos que produz.
III. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes
do vencimento do título, e aquele que o paga, antes do
vencimento, fica responsável pela validade do
pagamento.
IV. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a
contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias,
quando emitido no lugar onde houver de ser pago.
pode-se afirmar que

29. São direitos básicos do consumidor, exceto:
A) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços.
B) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos
e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem.
C) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências.
D) a participação e consulta na formulação das políticas que os
afetam diretamente, e a representação de seus interesses
por intermédio das entidades públicas ou privadas de defesa
do consumidor.
E)

A) apenas a II está correta.
B) I, II e III estão corretas.
C) I, III e IV estão corretas.

a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente
onerosas.

D) apenas III e IV estão corretas.
E)

II, III e IV estão corretas.
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30. Considerando as afirmativas seguintes,
I.

Constitui justa causa para a rescisão do contrato de
trabalho a condenação criminal do empregado, passado
em julgado, caso tenha havido suspensão da execução
da pena.

II.

Segundo a CLT o empregado que, durante o prazo do
aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas
pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao
restante do respectivo prazo.

III. De acordo com a jurisprudência do TST, o empregado
que se demite antes de completar 12 (doze) meses de
serviço não tem direito a férias proporcionais.
IV. Nos contratos que tenham termo estipulado, o
empregador que, sem justa causa, despedir o
empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de
indenização, e por metade, a remuneração a que teria
direito até o termo do contrato.

32. Assinale a alternativa errada.
A) O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o
arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do
reclamado importa revelia, além de confissão quanto à
matéria de fato.
B) Uma das competências da Procuradoria-Geral da Justiça do
Trabalho é promover, perante o juízo competente, a
cobrança executiva das multas impostas pelas autoridades
administrativas e judiciárias do trabalho.
C) O Ministério Público do Trabalho tem por função zelar pela
exata observância da Constituição Federal, das leis e
demais atos emanados dos poderes públicos, na esfera de
suas atribuições.
D) Não havendo acordo, o reclamado terá 10 (dez) minutos
para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação,
quando esta não for dispensada por ambas as partes.
E)

pode-se dizer que
A) apenas a II está correta.
B) I, II e III estão corretas.
C) I, III e IV estão incorretas.
D) I e III estão incorretas.
E)

apenas a IV está correta.

31. Dadas as proposições seguintes,
I.

II.

No procedimento sumaríssimo, todas as provas serão
produzidas na audiência de instrução e julgamento,
ainda que não requeridas previamente.
No procedimento sumaríssimo, o limite máximo de
testemunhas é de até duas para cada parte e elas
comparecerão à audiência de instrução e julgamento
independentemente de intimação.

III. A representação dos Sindicatos para instauração da
instância fica subordinada à aprovação da assembléia,
da qual participem associados interessados na solução
do dissídio coletivo, em primeira convocação, por
maioria de dois terços destes, ou, em segunda
convocação, por dois terços dos presentes.
IV. Nos dissídios coletivos, é facultado ao empregador
fazer-se representar na audiência pelo gerente, ou por
qualquer outro preposto que tenha conhecimento do
dissídio, e por cujas declarações será sempre
responsável.
verifica-se que
A) somente estão corretos os itens I e IV.
B) somente o item I está incorreto.
C) todos os itens estão corretos.
D) somente os itens I, III, IV estão incorretos.
E)

todos os itens estão incorretos.
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Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões
finais, em prazo não excedente de dez minutos para cada
uma.

33. Assinale a alternativa correta.
A) Entende-se como regime de economia familiar a atividade
em que o trabalho dos membros da família é indispensável
à própria subsistência e é exercido em condições de mútua
dependência e colaboração, com ou sem a utilização de
empregados.
B) É considerado segurado obrigatório do regime geral como
empregado o exercente de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, independente de estar vinculado a
regime próprio de previdência social.
C) Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social
classificam-se como segurados e dependentes.
D) O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho
mediante declaração do segurado e independe da
comprovação da dependência econômica.
E)

A dependência econômica dos pais é presumida.

34. De acordo com a CF/88:
A) Não é vedada a filiação ao regime geral de previdência
social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa
participante de regime próprio de previdência.
B) As contribuições sociais previstas no inciso I do caput do art.
195 da CF/88 não poderão ter alíquotas ou base de cálculo
diferenciadas, em razão da atividade econômica, da
utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou
da condição estrutural do mercado de trabalho.
C) São isentas de contribuição para a seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
D) Benefício que substitua o salário de contribuição ou o
rendimento do trabalho do segurado poderá ter valor mensal
inferior ao salário mínimo.
E)

A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade
social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o
Poder Público, mas não poderá dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.
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35. De acordo com o art. 194 da CF/88, são princípios da
Seguridade Social:
A) caráter democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com
participação dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do
Governo nos órgãos colegiados.
B) igualdade da base de financiamento.
C) uniformidade da cobertura e do atendimento.
D) diversidade na forma de participação no custeio.
E)

universalidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais.

36. Dadas as proposições seguintes,
I.

Segundo a doutrina, de acordo com sua estrutura, os
órgãos públicos classificam-se em: órgãos singulares e
órgãos colegiados.

II.

No caso da autarquia, a lei autoriza a sua criação,
enquanto que no caso de empresa pública e sociedade
de economia mista, a lei cria estas pessoas jurídicas.
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38. Assinale a alternativa correta.
A) É considerada cláusula necessária em todo contrato
administrativo a que estabeleça os casos de rescisão.
B) É inexigível a licitação quando a União tiver que intervir no
domínio econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento.
C) É dispensável a licitação para a contratação de profissional
de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
D) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos
contratos administrativos poderão ser alteradas sem a
prévia concordância do contratado.
E)

No concurso, o julgamento será feito por uma comissão
especial integrada por pessoas de reputação ilibada e
reconhecido conhecimento da matéria em exame, que serão
obrigatoriamente servidores públicos.

39. Assinale a alternativa incorreta.

III. As agências reguladoras são autarquias de regime
especial. Os seus dirigentes são nomeados para
exercer mandato a prazo certo e poderão perder o
mandato em caso de renúncia, de condenação judicial
transitada em julgado ou de processo administrativo
disciplinar, podendo a norma criadora de cada agência
estabelecer outras condições.

A) As microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo SIMPLES Nacional não poderão utilizar ou destinar
qualquer valor a título de incentivo fiscal.

IV. Serviços Sociais Autônomos é um rótulo atribuído às
pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da
iniciativa privada. Exemplo de serviço social autônomo
é o SEBRAE. O regime de pessoal daqueles que atuam
nos serviços sociais autônomos o da CLT.
verifica-se que

C) Segundo a Lei Complementar 123/2006, o tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o
art. 1º da referida lei, será gerido pelo Comitê Gestor de
Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte e pelo Fórum Permanente das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.

A) apenas está correto o item III.

D) Segundo a Lei 11.101/2005, os créditos trabalhistas cedidos
a terceiros serão considerados quirografários.

B) apenas os itens II e IV estão corretos.

E)

B) Segundo a LC 123/2006, poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do SIMPLES Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que preste
serviço de comunicação.

C) apenas os itens I e III estão corretos.

Serão considerados créditos extraconcursais na falência as
quantias fornecidas à massa pelos credores.

D) apenas estão corretos os itens III e IV.
E)

apenas está incorreto o item II.

37. Analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta.
A) O fundamento para a anulação de um ato administrativo é a
existência de uma ilegalidade.
B) É na finalidade, no motivo e no objeto que se encontra a
discricionariedade do ato administrativo, a liberdade do
administrador e o juízo de conveniência e oportunidade,
também denominado mérito do ato administrativo.
C) De acordo com a teoria dos motivos determinantes, o
administrador fica vinculado aos motivos declarados no ato,
de modo que se inexistentes ou falsos os motivos, implicam
a nulidade do ato administrativo.
D) Quanto aos destinatários, os atos administrativos se
caracterizam em gerais e individuais.
E)

Ato composto é aquele que depende de mais de uma
manifestação de vontade, devendo estas manifestações
acontecerem dentro de um mesmo órgão, sendo que uma
vontade é principal e a outra é secundária.
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40. Assinale a alternativa correta.
A) Inclui-se no regime diferenciado e favorecido previsto na LC
123/06, a pessoa jurídica de cujo capital participe outra
pessoa jurídica.
B) Poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
SIMPLES Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte que preste serviço de transporte
intermunicipal e interestadual de passageiros.
C) Segundo o CDC, não são nulas de pleno direito as cláusulas
contratuais que transfiram responsabilidades a terceiros.
D) A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a
título coletivo.
E)

A pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade por
ações se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto
na LC 123/06.
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