Não deixe de preencher as informações a seguir:
Prédio

Sala

Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

ASSESSOR JURÍDICO
[
ATENÇÃO


Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua
Portuguesa, 05 (cinco) questões de Conhecimentos de Informática, 05 (cinco) questões de
Conhecimentos de Matemática e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.



Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o
Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um
Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide
com o seu Número de Inscrição.



As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica
azul ou preta.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal juntamente com este Caderno e deixe a sala em
silêncio.

BOA SORTE!

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01 para as questões de 01 a 04.

COMERCIANTE EM CRISE
- Bom-dia, sr. Honório. Como está o dia hoje?
- As coisas podiam estar bem melhores, não fosse essa maldita inflação.
- A loja está vazia?
- Não é isso, sr. Zeferino? Vazia, sempre vazia. Os clientes correram. As carteiras ficaram magras, as despesas,
cortadas, um aperto geral.
- Mas, e o senhor vai desistir? Depois de tanto tempo no comércio...
- E eu sou homem de desistir? Nunca, mas vou me aperriar um bocado...
Já avisei lá em casa, vamos apertar os cintos que “a coisa tá preta”.
- Mas tudo passa, sr. Honório. É como diz aquele ditado: Quem espera, sempre alcança. Virá o tempo da bonança,
pode acreditar.
Sr. Zeferino ajeitou a calça que já queria arriar de tanta magreza naquele corpo, penteou o bigode de poucos fios
pretos e acenou, com um sorriso aberto, cheio de esperança, para o colega comerciante.
Disponível no site: www.cantinhodocomercio.com.br. Acesso em: 14 de fevereiro de 2012.

01. Interpretando-se o texto, tem-se como CORRETO o que se afirma na alternativa
A) “...não fosse essa maldita inflação.” – o comerciante tece comentários elogiosos sobre a inflação.
B) “...mas vou me aperriar um bocado...” – para o comerciante, a situação iria preocupar um pouco, apenas.
C) “...vamos apertar os cintos...” – o comerciante comunicara à família que a parte financeira estava estabilizada.
D) “...a coisa tá preta.” – o cenário não implicava qualquer tipo de preocupação.
E) “As carteiras ficaram magras, as despesas, cortadas...” – a situação financeira desestabilizou, gerando contratempos.
02. Segundo o texto, o comerciante Honório era
A) alguém que vivia blasfemando da vida e de todos.
B) uma pessoa perseverante em seus ideais e projetos.
C) dedicado à família e negligente em suas atividades profissionais.
D) um homem mesquinho e avarento na hora de comercializar os seus produtos.
E) desprendido dos bens materiais e desatento aos fatos sociais.
03. Analise o fragmento abaixo:
A loja está vazia?
- Não é isso, sr. Zeferino? Vazia, sempre vazia. Os clientes correram. As carteiras ficaram magras, as despesas,
cortadas, um aperto geral.
- Mas, e o senhor vai desistir? Depois de tanto tempo no comércio...
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Substituindo-se “loja” por “prateleiras” e “armários”, estaria correto: As prateleiras e os armários estão vazias?
B) Permutando-se “os clientes” por “o freguês” e conjugando-se o verbo no presente do indicativo, estaria correto: O freguês
corra.
C) Substituindo-se o termo “carteiras” por “bolsos” e “bolsas”, estaria correto: Os bolsos e as bolsas ficaram magras.
D) Permutando-se o termo “despesas” por “gastos” e “compras”, o correto seria: os gastos e as compras, cortados.
E) Se substituíssemos o termo “tempo” por “minutos” e “horas”, estaria correto: Depois de tanto minutos e horas.
04. Observe os termos sublinhados dos itens abaixo :
I. “Mas, e o senhor vai desistir ?”
II. “Nunca, mas vou me aperriar um bocado...”
III. “Mas tudo passa, sr. Honório.”
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IV. “...vamos apertar os cintos que ‘a coisa tá preta’”.
V. “...penteou o bigode de poucos fios pretos e acenou...”
Sobre eles, está CORRETO o que se declara na alternativa
A) No item I, são, respectivamente, conjunção que exprime ideia de alternância e pronome de tratamento.
B) No item II, é palavra invariável que exprime circunstância de intensidade.
C) No item III, é termo invariável, classificado como pronome indefinido.
D) No item IV, classifica-se como conjunção exprimindo ideia de comparação.
E) No item V, classificam-se, respectivamente, como preposição e conjunção exprimindo ideia de alternância.
TEXTO 02 para as questões de 05 a 09.
Viu o sorriso. Sorriso cínico, imoral, de quem se divertia. O sorriso não havia mudado; contra ele nada tinham obtido
os especialistas da funerária. Também ela, Vanda, esquecera de recomendar-lhes, de pedir uma fisionomia mais a
caráter, mais de acordo com a solenidade da morte. Continuara aquele sorriso de Quincas Berro D’água e, diante
desse sorriso de mofa e gozo, de que adiantavam sapatos novos - novos em folha, enquanto o pobre Leonardo tinha de
mandar botar, pela segunda vez, meia-sola nos seus - , de que adiantavam roupa negra, camisa alva, barba feita,
cabelo engomado, mãos postas em oração? Porque Quincas ria daquilo tudo, um riso que se ia ampliando, alargando,
que aos poucos ressoava na pocilga imunda. Ria com os lábios e com os olhos, olhos a fitarem o monte de roupa suja e
remendada, esquecida num canto pelos homens da funerária. O sorriso de Quincas Berro D’água.
AMADO, Jorge. A Morte e a morte de Quincas Berro D’água. Ed. Record. 88 ed. 2001. P. 36.

05. O texto 02 tem como cenário
A) uma paisagem bucólica que extasiava o leitor.
B) um recanto de casa que aparentava estar bem organizado.
C) uma sala onde se cuidava de um homem gravemente enfermo.
D) um ambiente em que havia um defunto.
E) um pátio onde se celebrava um ritual hilário.
06. Ao redigir o texto 02, Jorge Amado infringiu uma das normas gramaticais vigentes. Isso é percebido na alternativa
A) no trecho: “esquecera de recomendar-lhes”, o verbo esquecer deveria ser pronominal.
B) ao omitir o acento grave em: “pedir uma fantasia mais a caráter”.
C) em relação à grafia do termo sublinhado: “mais de acordo com a solenidade da morte”. Nesse caso, o correto seria grafar
dessa forma: mas.
D) ao utilizar as vírgulas no trecho: “Sorriso cínico, imoral, de quem se divertia”.
E) ao flexionar no plural o verbo sublinhado do trecho: “de que adiantavam roupa negra, camisa alva, barba feita...”
Obrigatoriamente, ele deveria estar conjugado na 3ª. pessoa do singular, concordando com roupa negra.
07. Observe os itens abaixo:
I. “Viu o sorriso.”
II. “Continuara aquele sorriso...”
III. “Porque Quincas ria daquilo tudo...”
IV. “...de quem se divertia.”
V. “... um riso que se ia ampliando...”
Em todos eles, os verbos se encontram conjugados em um tempo do passado. Sobre o tempo verbal, assinale a
alternativa que contém uma afirmação CORRETA.
A) No item I, o verbo se encontra no pretérito imperfeito.
B) No item II, o tempo do verbo é o mais-que-perfeito.
C) No item III, o verbo se encontra no pretérito perfeito.
D) No item IV, o verbo se encontra no pretérito perfeito.
E) No item V, o tempo do verbo sublinhado é o pretérito mais-que-perfeito.
08. Sobre Análise Sintática, em apenas uma das alternativas, a justificativa está INCORRETA. Assinale-a.
A) “...contra ele nada tinham obtido os especialistas da funerária” – o verbo auxiliar concorda com o seu sujeito, os
especialistas da funerária.
B) “Porque Quincas ria daquilo tudo...” – sintaticamente, os termos sublinhados são classificados como objeto indireto,
complemento do verbo rir.
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C) “...olhos a fitarem o monte de roupa suja e remendada...” – o verbo desse trecho exige complemento sem ser regido de
preposição.
D) “...que aos poucos ressoava na pocilga imunda.” – os termos sublinhados exercem a função sintática de adjunto adverbial de
lugar.
E) “Continuara aquele sorriso de Quincas Berro D’água...” – sintaticamente, os termos sublinhados exercem a função de
sujeito do verbo continuar.
09. Observe os itens abaixo:
I. “...de pedir uma fisionomia mais a caráter...”
II. “...mais de acordo com a solenidade da morte.”
III. “...olhos a fitarem o monte de roupa suja...”
Em que item(ens), a crase é facultativa ?
A) Em I e II.

B) Em II e III.

C) Em I.

D) Em II.

E) Em nenhum deles.

10. Sobre a Reforma Ortográfica, existe UM ERRO em uma das alternativas abaixo. Assinale-a.
A) Vamos por as cartas na mesa, Marcelo?
B) Mariana jamais para o carro nos locais apropriados.
C) Eles não veem a realidade porque é dolorosa demais.
D) Com um grito heroico, ela pôs fim àquela discussão banal.
E) Que ideia genial você teve, Mércia!

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

11. Suponha que uma unidade de disco de um computador onde foi instalado o sistema operacional Windows XP está
com a sua capacidade esgotada e impede a instalação de novos aplicativos. Qual das seguintes ações, ao ser
executada, é INCAPAZ de aumentar o espaço disponível na unidade de disco?
A) Desfragmentar a unidade de disco.
B) Reduzir o tamanho do arquivo de paginação.
C) Remover componentes opcionais do Windows.
D) Remover pontos de restauração do sistema antigo.
E) Limpar a pasta de arquivos temporários da Internet.
12. No Microsoft Excel, a opção “Colar especial” permite que seja colada, especificamente, apenas uma característica
das células de origem. Qual das alternativas abaixo descreve uma característica que NÃO pode ser escolhida pelo
usuário na opção “Colar especial”?
A) Fórmulas.

B) Valores.

C) Largura da coluna.

D) Altura da linha.

E) Formatação.

13. No Microsoft Word, podemos utilizar o mecanismo de estilos para formatar o texto de um documento. O que NÃO
podemos fazer com os estilos?
A) Alterar a formatação de um estilo.
B) Criar um novo estilo.
C) Aplicar a alteração do estilo a todas as instâncias desse estilo no documento.
D) Selecionar todas as instâncias de um estilo.
E) Copiar um estilo modificado de um documento para outro diretamente.
14. Assinale a opção CORRETA.
A) Endereços de correio eletrônico que terminam com os caracteres .br somente podem enviar mensagens para destinatários
residentes no Brasil.
B) O protocolo FTP é usado para a troca de correio eletrônico.
C) As ferramentas de email, como o Outlook Express, possuem mecanismo de detecção e de arquivos infectados, logo não há o
risco de infecção por vírus de computador.
D) O tamanho máximo permitido para o campo assunto de um e-mail é de 20 caracteres.
E) O mecanismo de cópia oculta permite enviar um e-mail a um ou a vários destinatários, sem que eles vejam os e-mails uns
dos outros.
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15. Com relação ao sistema operacional Windows, assinale a opção CORRETA.
A) No Windows, todo usuário de um computador pode ter acesso às contas dos demais usuários possivelmente cadastrados
nessa máquina.
B) O Windows oferece um conjunto de acessórios disponíveis por meio da instalação do pacote Office. Entre eles, temos:
WordPad e PaintBrush e a Calculadora.
C) O comando de atalho WINDOWS + E é um comando útil para iniciar o programa Windows Explorer.
D) O comando Fazer Logoff, disponível a partir do botão Iniciar do Windows, oferece a opção de sair do usuário em uso e, em
seguida, desliga o sistema.
E) A única forma de desinstalação de qualquer aplicativo no Windows é a partir da opção equivalente do Painel de Controle.

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA

16. Um copo de suco corresponde a 250 ml. Uma lanchonete vende diariamente 120 copos. Sabendo-se que o lucro da
lanchonete em 1 litro de suco é de R$ 12,50, o lucro da lanchonete com a venda de sucos corresponde, em litros, a
A) R$ 500,00
B) R$ 300,00
C) R$ 375,00

D) R$ 250,00
E) R$ 245,00

17. Um criador possui 600 cabeças de gado em sua fazenda e quer distribuí-las proporcionalmente às áreas de três
cercados que medem 5 km2, 10 km2 e 25 km2. Assinale a alternativa que corresponde às quantidades de cabeças
distribuídas, respectivamente, nos três cercados.
A) 70, 300 e 230
B) 20, 180 e 500
C) 75, 150 e 375

D) 75, 250 e 275
E) 250, 150 e 200

18. Se uma quantia é aplicada à taxa de 2% ao mês, em quanto tempo (aproximadamente), a quantia aplicada dobra de
valor?
Considere que: log 2 = 0,3 e log 1,05=0,02
A) 15 meses.

B) 6 meses.

C) 9,3 meses.

D) 5 meses.

E) 5,7 meses.

19. Seja f uma função definida em [a, b]
1.
2.

se f(x) é decrescente para x < c
se f(x) é crescente para x > c

Então
A) c é ponto de máximo de f.
B) c é ponto de mínimo de f.
C) c é ponto de inflexão de f.

D) c é raiz de f.
E) c é raiz dupla de f.

20. Se f é uma função tal que f( x + 2 ) = 3x + 1, é CORRETO afirmar que f(x) é igual a
A) f(x)= 3x – 2
B) f(x) = 3x -1
C) f(x) =3x -5

D) f(x+2) = 3x +4
E) f(x+1) = 3x -3
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. São quatro os institutos fundamentais do processo civil: a jurisdição, a ação, a defesa ou exceção e o processo. São
fundamentais, porque formam a estrutura e o arcabouço sobre os quais a ciência do processo civil foi construída.
Sobre o tema, analise as assertivas abaixo:
I.
II.

O direito de ação no âmbito infraconstitucional sofre condicionamento por meio das três condições da ação:
legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido.
Se o autor não é parte legítima para figurar num determinado processo judicial, porque o direito que ele afirma
possuir pertence a uma outra pessoa, não é necessário que o juiz mande citar o réu nem que sejam produzidas
provas, podendo a petição inicial ser indeferida por meio de uma sentença de extinção com julgamento de mérito.
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III. No processo de conhecimento, a defesa está vinculada ao princípio da eventualidade, segundo o qual todos os
temas que o réu pretende discutir devem estar concentrados na contestação, e esta contestação, por sua vez, precisa
se manifestar sobre todos os fatos contidos na petição.
IV. A jurisdição pode ser exercida de ofício, não sendo necessário que alguém ingresse em juízo, formulando um
determinado pedido, para que a atividade jurisdicional possa ser exercida.
V. O procedimento é a parte visível do sistema processual, e, portanto, serve para materializar os diversos tipos de
processos existentes, como no processo de conhecimento, em que há três modalidades de procedimento: o
ordinário, o sumário e os chamados procedimentos especiais.
Assinale a alternativa que contém o número CORRETO de assertivas.
A) Uma.

B) Duas.

C) Três.

D) Quatro.

E) Cinco.

22. Sobre o tema “SENTENÇA”, no processo civil, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Há casos em que o processo há de ser extinto sem que o juiz aprecie a sentença. Ele se limitará a pôr fim ao processo, sem
examiná-la, caso em que a sentença será chamada de definitiva, e pode ser objeto de ação rescisória.
B) A sentença deve conter um relatório, a fundamentação e uma parte decisória na qual o juiz deve dizer claramente que julga.
C) A sentença que conceder algo estranho ao pedido é chamada de extra petit e poderá provocar a invalidade total ou parcial
da decisão.
D) Na ação de divórcio, a sentença tem efeito constitutivo.
E) A sentença põe fim ao procedimento, mas não, propriamente ao processo, cuja atividade pode subsistir mesmo após a
sentença, caso as partes assim decidirem.
23. Quando uma determinada decisão judicial (interlocutória, sentença ou acórdão) for obscura ou contraditória,
qualquer das partes poderá pedir que o juiz elimine as obscuridades ou contradições existentes por meio do recurso
denominado
A) Agravo.
B) Embargos Infringentes.
C) Apelação.

D) Embargos Declaratórios.
E) Recurso Especial.

24. A respeito da capacidade civil da pessoa nos termos do Código Civil, assinale a alternativa CORRETA.
A) A menoridade civil da pessoa que tem menos de 18 anos cessará pela colação de grau em curso de ensino médio ou
superior.
B) Os maiores de 16 e os menores de 18 não emancipados são assistidos pelos pais, pelo tutor ou pelo curador, que praticam
atos ao lado do menor, auxiliando-o e integrando-lhe a capacidade civil.
C) Os pródigos são considerados como absolutamente incapazes.
D) A morte de uma pessoa faz cessar seus direitos.
E) As pessoas que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, são consideradas como relativamente incapazes.
25. Sobre o tema “Responsabilidade Civil”, assinale a alternativa CORRETA.
A) Os atos que, mesmo praticados, causando danos a outrem, são considerados ilícitos e não constituem excludente da
responsabilidade civil.
B) A responsabilidade civil está limitada somente à pessoa do agente.
C) A relação de causa e efeito entre o fato gerador da responsabilidade e o dano não faz parte dos requisitos necessários para
que seja reconhecida a responsabilidade civil.
D) Havendo dano por culpa exclusiva da vítima, o autor também será obrigado a indenizar.
E) Ocorrendo o caso por força maior ou caso fortuito, não será cabível pedido de indenização, porque, nesses casos, ocorrem
fatos ou circunstâncias excludentes da responsabilidade.
26. Na contratação de parceria público-privada, serão observadas as seguintes diretrizes, EXCETO
A) Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias.
B) Transparência dos procedimentos e das decisões.
C) Repartição objetiva de riscos entre as partes.
D) Delegabilidade das funções de regulação, jurisdicional e do exercício do poder de polícia.
E) Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução.
27. Os bens públicos classificam-se em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. As
principais características dos bens públicos são, EXCETO
A) Impenhorabilidade.
B) Imprescritibilidade.
C) Indisponibilidade.

D) Não-onerabilidade.
E) Inalienabilidade.
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28. A intervenção do Estado na propriedade pode ser entendida como a atividade estatal, que tem por fim ajustar o uso
dessa propriedade particular com os interesses da coletividade. Em relação aos meios de intervenção do Estado na
propriedade privada, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Servidão administrativa é o direito real público que autoriza o Poder Público a usar da propriedade imóvel para permitir a
execução de obras e serviços de interesse coletivo.
B) Requisição é determinação de caráter geral, por meio da qual o Poder Público impõe a proprietários indeterminados
obrigações de fazer ou deixar de fazer alguma coisa.
C) Tombamento é a modalidade de intervenção na propriedade por meio da qual o Poder público procura proteger o
patrimônio cultural brasileiro.
D) Ocupação temporária é a forma de intervenção pela qual o Poder Público usa transitoriamente imóveis privados, como meio
de apoio à execução de obras e serviços públicos.
E) Desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder público transfere para si a propriedade de terceiro.
29. O processo administrativo disciplinar é o meio legal utilizado pela administração para a aplicação de penalidades
por infrações graves cometidas por seus servidores. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.
A) A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo ofende a Constituição.
B) A sindicância não é uma etapa do processo administrativo disciplinar nem deve, necessariamente, precedê-lo.
C) O período máximo de afastamento do servidor é de até 60 dias, improrrogável.
D) A fase de inquérito compõe-se de três subfases: instrução, defesa e arquivamento.
E) A comissão investigadora será composta por dois servidores estáveis que devem ter nível de escolaridade igual ou superior
ao do acusado.
30. A respeito da responsabilidade civil do Estado, analise os itens a seguir:
I.
II.

A responsabilidade da administração direta é sempre objetiva.
As sociedades de economia mista, independentemente do seu objeto social, submetem-se à responsabilidade
objetiva pelo dano que seus agentes causarem a terceiros.
III. A responsabilidade civil do Estado poderá ser afastada, se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou mitigada a
reparação na hipótese de concorrência de culpa.
IV. Os atos judiciais não geram responsabilidade civil do Estado.
V. No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade objetiva é restrita ao Estado e às pessoas jurídicas
integrantes de sua administração indireta.
Estão INCORRETOS
A) I, II, III, IV e V.

B) I, III, IV e V.

C) I, II, III e IV.

D) II, III e IV.

E) I, II, IV e V.

31. Um consórcio público com 3 participantes poderá adotar a modalidade convite para contratar obras e serviços de
engenharia até o limite de
A) R$ 80.000,00.
B) R$ 150.000,00.
C) R$ 240.000,00.

D) R$ 300.000,00.
E) R$ 450.000,00.

32. Qual dos itens abaixo NÃO faz parte do rol de direitos sociais expressamente previstos no art. 6º da Constituição
Federal/88?
A) Moradia.
B) Lazer.
C) Proteção à maternidade e à infância.

D) Alimentação.
E) Assistência aos desempregados.

33. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Aos seus membros é
vedado, EXCETO
A) exercer a advocacia.
B) exercer o magistério.
C) participar de sociedade comercial, na forma da lei.
D) exercer atividade político-partidária.
E) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas,
ressalvadas as exceções previstas em lei.
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34. A respeito do controle da constitucionalidade, assinale a opção CORRETA.
A) A decisão que declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual, no controle concentrado, não vincula a assembleia
legislativa que a aprovou, que pode, por isso, editar nova lei com idêntico teor.
B) A decisão de declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado vincula, inclusive, o STF.
C) O autor de uma ação direta de inconstitucionalidade pode dela desistir até a intimação dos requeridos no processo.
D) Somente o Supremo Tribunal Federal é competente para desempenhar o controle incidental de constitucionalidade no
Brasil.
E) Os prefeitos têm legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade.
35. A Constituição Federal admite a incorporação, a subdivisão ou o desmembramento dos Estados. Sobre isso, assinale
a alternativa CORRETA.
A) Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população dos estados envolvidos, através de plebiscito.
B) Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos
Estados ou territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei estadual.
C) Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos
estados ou territórios federais, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente envolvidas.
D) Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos
estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente envolvida, por meio de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.
E) Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada e do Congresso Nacional, por
lei complementar.
36. Sobre sociedade limitada, é CORRETO afirmar que
A) a companhia terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos acionistas será sempre ilimitada.
B) na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem,
solidariamente, pela integralização do capital social.
C) a sociedade anônima não pode ter fim lucrativo.
D) a contribuição do sócio para o capital social na limitada pode consistir em prestação de serviços.
E) na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas não responde, solidariamente,
pela integralização do capital social.
37. Sobre o registro da empresa, analise as afirmativas abaixo:
I.
II.

A matrícula, o arquivamento e a autenticação são atos do registro de empresa.
O empresário que desenvolve atividade rural de grande porte está obrigado a requerer a inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.
III. Compete ao Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, elaborar o ato de registro do empresário.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I, II e III.

B) I.

C) II.

D) III.

E) I e II.

38. Com referência ao nome empresarial, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) “Oliveira & Cia. C/A” refere-se a uma sociedade em comandita por ações que optou pela utilização de firma social, sendo
Alves um sócio-diretor ou gerente da sociedade.
B) “Souza e Irmãos Ltda. EPP” refere-se a uma sociedade limitada que optou pela utilização de firma social e que goza do
regime diferenciado e favorecido, dispensado às empresas de pequeno porte, sendo Souza sócio dessa sociedade.
C) “Pedro da Silva Minerações S/A” refere-se a uma sociedade anônima que tem como objeto a atividade mineradora, sendo
Pedro da Silva uma pessoa que concorreu para o sucesso da empresa.
D) “Carlos S. da Silva” refere-se a um empresário individual.
E) “Companhia Nacional de Moagens” refere-se a uma sociedade limitada que adota as normas da sociedade anônima como
lei.
39. Com referência aos órgãos sociais das sociedades anônimas, analise as assertivas abaixo:
I.
II.

A assembleia geral ordinária poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da companhia.
O estatuto da companhia poderá prever a existência de órgãos técnicos de assessoramento não previstos na lei
das sociedades por ações.
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III.

O conselho de administração é, em princípio, órgão facultativo, sendo obrigatório somente nas sociedades
anônimas abertas, nas de capital autorizado e nas de economia mista.

Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) I.

E) I, II e III.

40. Sobre a constituição das sociedades anônimas, analise as afirmativas abaixo:
I.

Na constituição da sociedade anônima, são necessários, no mínimo, sete subscritores iniciais de todas as ações em
que se divide o capital social fixado no estatuto.
II. Para a constituição por subscrição pública, é necessário o prévio pedido de registro da emissão de ações na
Comissão de Valores Mobiliários, assinado pelo fundador e por uma instituição financeira intermediária.
III. Pode-se constituir uma companhia fechada por meio de escritura pública lavrada em cartório de notas.
Está CORRETO o que se afirma em
A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) II, apenas.

E) I, II e III.

41. Com relação às debêntures, assinale a alternativa CORRETA.
A) As debêntures atribuem aos seus portadores um direito de participação na sociedade que as emitiu.
B) Debêntures não são títulos causais.
C) Debêntures podem ser emitidas exclusivamente pelas sociedades anônimas, pelas sociedades por quotas de responsabilidade
limitada e pelas sociedades em comandita por ações.
D) As debêntures têm como finalidade específica a captação de recursos.
E) As debêntures não podem ser convertidas em ações da sociedade empresária que as emitiu.
42. Se determinada companhia com acionistas detentores de ações preferenciais, sem direito a voto, não pagar
dividendos fixos ou mínimos por 3 exercícios consecutivos,
A) os preferencialistas podem exercer o direito de retirada, exigindo que a companhia reembolse o valor de suas ações.
B) configura-se exercício abusivo de poder pelo(s) acionista(s) controlador(es).
C) as ações preferenciais adquirem direito a voto até os dividendos em atraso serem pagos pela companhia.
D) as ações preferenciais se convertem, automaticamente, em ações ordinárias.
E) as ações preferenciais se convertem em ações ordinárias sem direito a voto
43. No que se refere às características das cooperativas, analise os itens abaixo:
I. Intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança.
II. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade.
III. Concurso de sócios em número máximo necessário a compor a administração da sociedade, com limitação de
número mínimo.
Está(ão) CORRETO(S) o
A) I e III.

B) I e II.

C) II e III.

D) III.

E) I, II e III.

44. Assinale a alternativa INCORRETA.
A) A sociedade anônima é designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima,
expressas por extenso ou abreviadamente.
B) A assembleia geral da sociedade anônima pode ser suspensa, admitindo-se a continuidade em data posterior, sendo
necessário publicação de novos editais de convocação, sendo determinado o local, a nova data e a hora de prosseguimento
da sessão.
C) A assembleia de constituição da sociedade anônima instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de subscritores
que representem, no mínimo, metade do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número.
D) Não pode ser membro do Conselho de Administração da sociedade anônima, embora possa ser diretor, a pessoa natural não
acionista.
E) Quando o Conselheiro de Administração, de sociedade anônima for eleito e residir no exterior deverá constituir procurador,
residente no Brasil, com poderes para receber citação.
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45. No que se refere aos pedidos de arquivamento de atos de extinção ou redução de capital de empresário, da Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, serão instruídos com alguns comprovantes de quitação de
tributos e contribuições sociais federais, Sobre eles, analise os itens abaixo:
I.
II.
III.
IV.

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Certidão Específica emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; fornecido pela Caixa
Econômica Federal.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Estão INCORRETOS
A) I, II e III.

B) I e IV.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) I, II, III e IV.

46. Sobre a administração da EIRELI, analise as afirmativas abaixo:
I. A administração da EIRELI será exercida por uma ou mais pessoas designadas no ato constitutivo.
II. A EIRELI poderá ser administrada pelo titular e/ou por não titular.
III. O administrador estrangeiro não necessitará de visto permanente, devendo tão somente não estar enquadrado em
caso de impedimento para o exercício da administração.
IV. Não há obrigatoriedade de previsão de prazo do mandato de administrador; não estando previsto, entender-se-á ser
de prazo indeterminado.
Estão CORRETAS
A) I e IV, apenas.

B) I e III, apenas.

C) I, II e IV, apenas.

D) IIII e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.

47. Assinale a assertiva INCORRETA.
A) Transformação de registro é a operação por meio da qual a sociedade, a empresa individual de responsabilidade limitada ou
o empresário individual altera o tipo jurídico, sem sofrer dissolução ou liquidação.
B) A transformação de registro de empresário em sociedade ou em empresa individual de responsabilidade limitada e viceversa não abrange as sociedades anônimas, as sociedades simples e as cooperativas.
C) Somente a sociedade em condição de unipessoalidade poderá ter seu registro transformado para empresário individual,
independentemente do decurso do prazo de cento e oitenta dias, desde que não realizada a liquidação decorrente da
dissolução a que se refere o inciso.
D) No ato de transformação de registro, serão aceitas somente alterações relativas ao nome empresarial e ao capital.
E) A transformação de registro de empresário individual em sociedade contratual ou em empresa individual de
responsabilidade limitada e vice-versa deverá ser formalizada em um processo somente para pessoa jurídica transformada.
48. Sobre preços dos serviços de registro de empresas mercantis e atividades afins, é CORRETO afirmar que
A) as Juntas Comerciais poderão praticar preços de serviços desconcentrados mediante convênio, diferenciados dos praticados
na sua sede e nas suas unidades próprias.
B) na prestação de serviços desconcentrados, as unidades próprias poderão praticar preços diferenciados daqueles praticados
na sede.
C) não compete ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a definição da Tabela de Preços dos
Serviços de natureza federal e dos preços a serem praticados pela Junta Comercial do Distrito Federal.
D) compete as autoridades estaduais a definição dos preços a serem cobrados pela Junta Comercial do Estado, incluindo os
atos de natureza federal.
E) os preços a serem fixados para os atos constantes da Tabela da Junta Comercial corresponderão a um número de vias de
documento, não podendo ser estabelecidos valores complementares para vias adicionais.
49. As juntas Comercias expedirão certidão simplificada, comprovando especificadamente sobre o arquivamento dos
seguintes atos, EXCETO
A) Empresário e suas filiais.
B) Filiais de empresário com sede em outra unidade da federação.
C) Sociedades empresárias, incluindo as anônimas, e suas filiais.
D) Sociedade anônima e cooperativa, inclusive filiais.
E) Filiais de sociedade empresária e cooperativa com sede em outra unidade da federação.
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50. As sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado
empreendimento, desde que, no contrato de consórcio, NÃO conste(m), obrigatoriamente
A) o empreendimento que constitua o objeto do consórcio.
B) a duração, o endereço e o foro.
C) a definição das obrigações e responsabilidades de cada sociedade consorciada e das prestações específicas.
D) normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados.
E) normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas, exceto taxa de
administração.
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