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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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E)

abertos

na

Área

de

Trabalho

são

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.

28/10/2007

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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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Equivale ao conceito de Administração Pública, em sentido
subjetivo:

28/10/2007

19. Dadas as afirmações a seguir, sobre as licitações,
I.

É vedada a criação de outras modalidades de licitação,
sendo permitida, contudo, a combinação destas
modalidades entre si.

II.

Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados.

A) Unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.
B) Conjunto de órgão agentes e pessoas jurídicas com a
atribuição de executar as atividades administrativas.
C) A unidade de atuação integrante da estrutura da
Administração direta e da estrutura da Administração
indireta.
D) O servidor ou agente público dotado de poder de decisão.
E) Atividade administrativa, entendida como desempenho da
função administrativa.
17. Não se pode afirmar sobre o pregão:
A) A fase externa do pregão será iniciada com a convocação
dos interessados.
B) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens
e serviços comuns pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, conforme disposto em regulamento, qualquer
que seja o valor estimado da contratação, na qual a disputa
pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em
sessão pública, vedada sua utilização na contratação de
serviços de transporte de valores e de segurança privada e
bancária.
C) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser
adotada a licitação na modalidade de pregão, que será
regida por esta Lei.
D) Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de
recursos de tecnologia da informação, nos termos de
regulamentação específica.
E) Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a participação
de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional
aos órgãos e entidades promotores da modalidade de
pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da
informação.
18. Quem, na ocasião do pregão, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios por

III. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
IV. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
verifica-se
A) apenas I e IV estão corretas.
B) apenas I e III estão corretas.
C) I, II, III e IV estão corretas.
D) apenas II, III e IV estão corretas.
E) apenas II e III estão corretas.

20. Dadas as afirmações sobre o leilão,
I.

Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à
vista poderá ser feito em até vinte e quatro horas.

II.

O edital de leilão deve ser amplamente divulgado,
principalmente no município em que se realizará.

III. O leilão pode ser cometido somente a servidor
designado pela Administração, procedendo-se na forma
da legislação pertinente.
IV. Os bens arrematados serão pagos à vista ou no
percentual estabelecido no edital, não inferior a 50%
(cinqüenta por cento) e, após a assinatura da respectiva
ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues
ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do
restante no prazo estipulado no edital de convocação,
sob pena de perder em favor da Administração o valor
já recolhido.
é correto afirmar que

A) até 3 anos.
B) até 12 meses.
C) até 3 meses.
D) até 5 anos.
E)

prazo indeterminado.
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A) apenas I e IV estão corretas.
B) apenas I e II estão corretas.
C) I, II, III e IV estão corretas.
D) apenas II, III e IV estão corretas.
E) apenas II e III estão corretas.
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21. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos
demais cadastrados na correspondente especialidade que
manifestarem seu interesse com antecedência de até

25. Dadas as afirmações seguintes,

A) 72 horas da apresentação das propostas.
B) 48 horas da apresentação das propostas.
C) 24 horas da apresentação das propostas.

I.

A norma constitucional que prevê: “é livre o exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer” é
aquela de eficácia limitada.

II.

Normas constitucionais de eficácia plena são as que
receberam do constituinte normatividade suficiente à
sua incidência imediata.

III. Segundo José Afonso da Silva, as normas
constitucionais de eficácia limitada se divide em dois
grupos: normas de princípio institutivo e norma de
princípio programático.

D) 3 dias da apresentação das propostas.
E)

28/10/2007

5 dias da apresentação das propostas.

22. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, inicia-se

IV. As normas definidoras dos direitos
fundamentais têm aplicação mediata.

e

garantias

A) com o envio de cartas-convites.
B) com a publicação de edital, exclusivamente por meio
eletrônico.

verifica-se que

C) com a convocação dos interessados por meio de publicação
de aviso.

A) apenas a II está incorreta.

D) com o recebimento dos envelopes pela Administração.
E) com a adjudicação do bem.

B) apenas I e II estão corretas.
C) apenas a IV está incorreta.
D) I e IV estão incorretas.

23. O mérito administrativo constitui a análise de conveniência e
oportunidade relativas a

E)

apenas a IV está correta.

A) finalidade e publicidade.

26. Assinale a alternativa incorreta.

B) motivo e objeto.
C) competência e forma.
D) objeto e competência.
E)

forma e finalidade.

24. Dadas as proposições seguintes,
1.

Segundo Carl Schimitt, Constituição somente se refere
à decisão política fundamental; as leis constitucionais
seriam os demais dispositivos inseridos no texto do
documento constitucional que não contêm matéria de
decisão política fundamental.

2.

O sentido jurídico de Constituição é fornecido por Hans
Kelsen. Segundo este, a palavra Constituição é tomada
em dois sentidos: lógico-jurídico e jurídico-positivo.

3.

De acordo com o sentido material, o que importa para
definir se uma norma tem ou não caráter constitucional
é a forma por meio da qual ela foi introduzida no
ordenamento jurídico.

4.

Segundo Kelsen, Constituição no sentido lógico-jurídico
significa norma positiva suprema, conjunto de normas
que regula a criação de outras normas, lei nacional em
seu mais alto grau.

verifica-se que
A) os itens 1 e 2 estão corretos.
B) os itens 2 e 4 estão corretos.
C) os itens 1 e 3 estão corretos.
D) apenas o item 4 está incorreto.
E)

apenas o item 1 está correto.
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A) São espécies do Poder Constituinte Derivado: o reformador,
o decorrente e o revisor.
B) O Poder Constituinte Derivado Reformador verifica-se por
meio das emendas constitucionais.
C) O Poder Constituinte originário é ilimitado juridicamente.
D) É expressão do Poder Constituinte Derivado Decorrente a
norma do art. 25, caput, da CF/88, ao definir que “os
Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os princípios desta Constituição”.
E) O Poder Constituinte Derivado não deve obedecer às regras
colocadas e impostas pelo Poder Constituinte Originário.

27. Assinale a alternativa que não contém erro.
A) Normas constitucionais programáticas são aquelas por meio
das quais o constituinte regulou direta e imediatamente
determinados interesses.
B) Princípios constitucionais extensíveis são aqueles que
limitam, vedam ou proíbem a ação indiscriminada do Poder
Constituinte Decorrente.
C) Princípios constitucionais sensíveis são aqueles elencados
no art. 34, inciso VII, alíneas a-e, da CF/88.
D) Quanto ao preâmbulo, prevalece a tese da relevância
jurídica.
E)

Não é exemplo de norma constitucional programática aquela
que prevê a “proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei” (art. 7º,
XX, CF/88).
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28. Acerca da classificação das Constituições, pode-se afirmar:
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32. Dados os itens abaixo,

A) Quanto ao conteúdo, poderão ser sintéticas ou analíticas.

1.

Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, em caso de comprovado envolvimento em
tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, praticado
antes da naturalização.

2.

Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de
grupos armados, civis, ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.

3.

Poderá ser concedida a extradição de estrangeiro por
crime político ou de opinião.

4.

Em nenhuma hipótese o civilmente identificado poderá
ser submetido à identificação criminal.

B) Quanto ao modo de elaboração, poderão ser escritas ou
costumeiras.
C) Quanto à origem, poderão ser outorgadas ou promulgadas.
D) A CF/88 é considerada semi-rígida.
E)

Constituição rígida é aquela que não exige processo de
alteração mais solene, mais dificultoso do que o processo
de alteração das normas infraconstitucionais.

29. Assinale a alternativa que não está de acordo com a CF/88.
A) Qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular
que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural, ficando o autor, em qualquer hipótese, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência.

verifica-se que

B) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

B) somente o 2 está correto.

C) Não haverá juízo ou tribunal de exceção.

C) todos estão corretos.

D) Os tratados e convenções internacionais que forem
aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalente às emendas constitucionais.

D) somente estão corretos o 1 e o 4.

E)

33. Assinale a alternativa correta.

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por
partido político com representação no Congresso Nacional.

A) apenas o 1 está incorreto.

E)

todos estão incorretos.

30. Assinale a alternativa correta.

A) Para qualificar os bens e regular as relações a eles
concernentes, aplicar-se-á a lei domicílio do proprietário do
bem.

A) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

B) A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

B) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
têm aplicação mediata.

C) Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei
brasileira, quando admitida, inicia-se quarenta e cinco dias
depois de oficialmente publicada.

C) Somente é gratuita a ação de habeas corpus e, na forma da
lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
D) O mandado de segurança coletivo somente pode ser
impetrado por organização sindical e entidade de classe.

D) Os Governos estrangeiros, bem como as organizações de
qualquer natureza, que eles tenham constituído, dirijam ou
hajam investido de funções públicas, poderão adquirir no
Brasil bens móveis ou suscetíveis de desapropriação.

E)

E)

A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas dependem de autorização, sendo permitida a
interferência estatal em seu funcionamento.

31. Verifique as alternativas abaixo e assinale aquela que não
está correta.
A) O princípio da moralidade administrativa exige que os
agentes administrativos atuem em conformidade com
princípios éticos.

Dependem de homologação as sentenças meramente
declaratórias do estado das pessoas.

34. Assinale a alternativa incorreta.
A) O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da
proteção que se dá ao nome.
B) Cessará para os menores a incapacidade pela colação de
grau em curso de ensino superior.

B) Para a Administração Pública, o princípio da legalidade
significa que ela poderá fazer tudo o que a lei não proíbe,
prevalecendo a autonomia da vontade.

C) Cessará para os menores a incapacidade, pela concessão
dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público, dependendo de homologação judicial.

C) O princípio da impessoalidade estabelece que o agente
público deve, no exercício da função pública, buscar atingir
o interesse público e não buscar satisfazer interesses
pessoais.

D) O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado
judicialmente, ou de fato por mais de dois anos antes da
declaração de ausência, será o seu legítimo curador.

D) No texto constitucional existem algumas exceções ao
princípio da publicidade.
E)

O princípio da eficiência ganhou roupagem de princípio
constitucional com a EC nº 19/98.
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E)

Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez
provada a sua qualidade de herdeiros, poderão,
independentemente de garantia, entrar na posse dos bens
do ausente.
8

Prova Tipo 1

35. De acordo com o Código Civil:

38. Considerando os itens abaixo,

A) São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as
sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os
partidos políticos.
B) Decai em quatro anos o direito de anular a constituição das
pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato
respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição
no registro.

D) Para criar uma fundação, o seu instituidor o fará por
instrumento particular.

36. Acerca do domicílio, assinale a alternativa que não contém
erro.

I.

Quanto à sociedade em comum, os sócios, nas
relações entre si ou com terceiros, podem provar a
existência da sociedade de qualquer modo, mas os
terceiros somente podem prová-la por escrito.

II.

A constituição da sociedade em conta de participação
independe de qualquer formalidade e pode provar-se
por todos os meios de direito.

III. No que se refere aos direitos e obrigações dos sócios
na sociedade simples, é válida a estipulação contratual
que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das
perdas.

C) São pessoas jurídicas de direito privado as autarquias,
inclusive as associações públicas.

E) Constituem-se as associações pela união de pessoas que
se organizem para fins econômicos.
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IV. Somente pessoas físicas podem tomar parte na
sociedade em nome coletivo.
verifica-se que
A) apenas o III está correto.
B) apenas o I está incorreto.
C) apenas II e IV estão corretos.

A) O domicílio dos Estados e Territórios é o lugar onde
funcione a administração estadual ou territorial.

D) apenas o IV está correto.

B) Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada
um deles não constituirá domicílio para as relações que lhe
correspondem.

39. Assinale a alternativa incorreta.

C) Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio do Município é o
lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e
administrações, ou onde eleger domicílio especial na sua
Lei Orgânica.
D) O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro,
alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país,
o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal
ou no último ponto do território brasileiro onde o teve.
E) O militar, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, tem por
domicílio o lugar onde servir.

E)

apenas o II está incorreto.

A) Na sociedade limitada, depende da deliberação dos sócios,
além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, o
pedido de concordata.
B) Para os efeitos da Lei de Sociedades por Ações, a
companhia é aberta ou fechada conforme os valores
mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à
negociação no mercado de valores mobiliários.
C) Na sociedade limitada, o capital social divide-se em quotas,
iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.
É permitida contribuição que consista em prestação de
serviços.
D) Na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de
duas categorias: os comanditados e os comanditários.

37. Assinale a alternativa incorreta.
A) Considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a
circulação de bens ou de serviços.
B) Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou
com terceiros, desde que não tenham casado no regime da
comunhão universal de bens, ou no da separação
obrigatória.
C) 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.
D) Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem
em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente
impedidos.
E) O empresário casado pode, desde que haja outorga
conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os
imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-lo
de ônus real.
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E)

A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-selhe, nos casos omissos, as disposições do Código Civil.

40. Assinale a alternativa correta.
A) Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o
Diário, que pode ser substituído por fichas no caso de
escrituração mecanizada ou eletrônica.
B) A lei não poderá assegurar tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao
pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos dela
decorrentes.
C) Não se considera empresário quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda
com o concurso de auxiliares ou colaboradores,
independentemente de o exercício da profissão constituir
elemento de empresa.
D) Não pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e
de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que
sejam compatíveis com a sua natureza.
E) A sociedade em comandita por ações não pode adotar, em
lugar de firma, denominação designativa do objeto social.
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