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Matemática

01.

02.

Uma pessoa realizou 3 aplicações financeiras
com o valor que ela recebeu da venda de um
apartamento; das quais, 25% do valor recebido
foi aplicado a uma taxa anual de juros de 0,18;
30% a uma taxa anual de juros de 0,12; e, o
restante a uma taxa anual de juros de 0,20.
Todas essas aplicações foram feitas por um
período de 12 meses; se no final ele resgatou
117.100,00 reais, quanto foi o valor da venda?

05.

A)
B)
C)
D)
E)

06.

R$ 14.400,00
R$ 22.000,00
R$ 20.000,00
R$ 20.400,00
R$ 19.880,00

07.

A)
B)
C)
D)
E)

2,2%
2,22%
4,4%
4%
4,04%

B)
C)
D)
E)

09.

x´ = 0 e x´´ = 6/5
x´= 0 e x´´ = 1
x´= 0 e x´´ = 5/6
x´= -6/5 e x´´= 0
x´= -5/6 e x´´ = 5/6

Seja f(X) = 2X² + X + 4; então, sobre sua
representação gráfica, podemos afirmar que:
A)

Qual a taxa de juros bimestral, que é
equivalente a uma taxa mensal de juros de
2%?

X≥2
X˃2
X≤2
X<2
X≤4

O gráfico da função f(X) = 10.X² - 12.X, corta o
eixo dos X nos pontos:
A)
B)
C)
D)
E)

08.

2,2%
1,99%
3%
2,02%
3,2%

R$ 31,50
R$ 36,00
R$ 36,60
R$ 33,60
R$ 30,00

Se f(X) = (1/3).X – (2/3); então, f(X) é negativa
para quais valores de X?
A)
B)
C)
D)
E)

Uma pessoa aplicou 4.500 reais durante 30
dias; e, obteve um montante de 4.599 reais,
qual foi a taxa mensal de juros aplicada?
A)
B)
C)
D)
E)

04.

A)
B)
C)
D)
E)

Quanto deverá ser aplicado durante 1 ano, a
uma taxa semestral de 20%, para se obter um
montante de R$ 28.800,00?
A)
B)
C)
D)
E)

03.

R$ 95.000,00
R$ 100.000,00
R$ 97.000,00
R$ 99.017,10
R$90.000,00

Uma pessoa comprou 1,25 Kg de picanha por
28 reais, quanto ela pagaria para comprar 1,50
Kg dessa carne?

A parábola corta o eixo dos X nos pontos
x´= 4 e x´´ = -2
A parábola não corta o eixo dos X
A parábola tem concavidade voltada para
baixo
Não é uma parábola
A parábola corta o eixo dos X nos pontos
x´= -4 e x´´ = 2

A soma dos 100 primeiros termos da seguinte
progressão aritmética
(80, 60, 40,...), é:
A)
B)
C)
D)
E)

-1.900
16.000
-16.000
-32.000
-91.000

Página 1/14
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Governo do Estado de Pernambuco – Procuradoria Geral do Estado
Seleção Pública - 2013
Cargo: Calculista - Nível Superior

10.

Considere a seguinte progressão geométrica
(243, X, 27, 9,...); então o valor de X, é:
A)
B)
C)
D)
E)

11.

341
34
81
242
1024

Um cliente comprou um eletrodoméstico,
financiado em 10 prestações de 200 reais;
após 8 meses, quando ele efetuou o
pagamento da oitava prestação, percebeu que
restavam 2 prestações e resolveu quitá-las; se
a taxa mensal de juros aplicada foi de 3%,
quanto ele precisou desembolsar para efetivar
essa quitação?
A)
B)
C)
D)
E)

15.

Um investidor fez 3 aplicações consecutivas de
1.000 reais numa operação financeira; a
primeira à vista, a segunda com 30 dias e a
terceira com 60 dias; se a taxa mensal de juros
foi de 2% e não houve retirada, qual o
montante ao completar 90 dias?
A)
B)
C)
D)
E)

13.

1/3
3
121,5
81
54

Qual a soma dos 10 primeiros termos da
seguinte progressão geométrica:
(1/3, 2/3, 4/3,...)?
A)
B)
C)
D)
E)

12.

14.

R$ 382,69
R$ 360,00
R$ 397,00
R$ 356,25
R$ 345,45

Quanto será a prestação mensal de um plano
de amortização, que pretende liquidar uma
dívida de 50.000 reais em 10 prestações iguais,
se a taxa mensal de juros é de 8%?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 5.800,00
R$ 8.000,00
R$ 7.451,48
R$ 7.500,00
R$ 7.800,50

R$ 3.200,00
R$ 3.121,61
R$ 3.600,00
R$ 3.412,50
R$ 3.222,22

Uma pessoa comprou um automóvel,
financiado em 12 meses, com parcelas de 1000
reais. No trigésimo dia após a compra, ela
resolveu pagar conjuntamente a primeira e a
última parcelas; se a taxa mensal de juros
aplicada foi de 1%, quantos reais ela precisou
desembolsar?
A)
B)
C)
D)
E)

1.902,16
1.600,50
1.988,00
1.901,00
1.896,32
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Processo Civil / Trabalhista

16.

Assinale a alternativa incorreta (acerca de atos
processuais):
A)

B)

C)
D)

E)

17.

18.

Sobre os atos processuais,
alternativa correta:
A)

Os atos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias, despachos e atos
ordinatórios.
B) Decisão interlocutória é o ato pelo qual
o juiz, no curso do processo, resolve
questão incidente.
C) Recebe a denominação de acórdão o
julgamento proferido pelos tribunais.
D) A assinatura dos juízes, em todos os
graus de jurisdição, pode ser feita
eletronicamente, na forma da lei.
E) É lícito o uso da taquigrafia, da
estenotipia, ou de outro método idôneo,
em qualquer juízo ou tribunal.

B)

C)
D)

E)
Assinale a alternativa incorreta:
A)
B)

C)
D)

E)

Os atos processuais realizar-se-ão em
dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
Quando o ato tiver que ser praticado em
determinado prazo, por meio de petição,
esta deverá ser apresentada no protocolo,
dentro do horário de expediente, nos
termos da lei de organização judiciária
local.
Durante as férias e nos feriados, em regra,
não se praticarão atos processuais.
São feriados, para efeito forense, os
sábados, os domingos e os dias
declarados por lei.
Os atos processuais realizam-se de
ordinário na sede do juízo. Podem,
todavia, efetuar-se em outro lugar, em
razão de deferência, de interesse da
justiça, ou de obstáculo arguido pelo
interessado e acolhido pelo juiz.

19.

assinale

a

Quando
os
litisconsortes
tiverem
diferentes
procuradores,
ser-lhes-ão
contados em dobro os prazos para
contestar e em quádruplo para recorrer.
Não havendo preceito legal nem
assinação pelo juiz, será de 5 (cinco) dias
úteis o prazo para a prática de ato
processual a cargo da parte.
O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz,
é contínuo, suspendendo-se nos feriados.
É lícito a qualquer interessado cobrar os
autos ao advogado que exceder o prazo
legal. Se, intimado, não os devolver dentro
em 24 (vinte e quatro) horas, perderá o
direito à vista fora de cartório e incorrerá
em multa, correspondente à metade do
salário mínimo vigente na sede do juízo,
imposta pelo juiz.
A parte, no processo civil, poderá
renunciar
ao
prazo
estabelecido
exclusivamente em seu favor.

Sobre a citação no Processo Civil, assinale a
alternativa correta:
A)

B)
C)

D)

E)

Para a validade do processo é
indispensável a citação inicial do réu, não
sendo possível a sua falta ser suprida no
curso do feito.
A citação efetuar-se-á em qualquer lugar
em que se encontre o réu.
A citação válida torna prevento o juízo,
induz litispendência e faz coisa julgada; e,
ainda
quando
ordenada
por
juiz
incompetente, constitui em mora o
devedor e interrompe a prescrição.
O militar, em serviço ativo, será citado na
unidade em que estiver servindo, mesmo
sendo conhecida a sua residência.
Não se fará citação, quando se verificar
que o réu é demente ou está recusandose a recebê-la.
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20.

Sobre a intimação no Processo Civil, assinale a
alternativa incorreta:
A)

B)

C)

D)

E)

21.

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a
alguém dos atos e termos do processo,
para que faça ou deixe de fazer alguma
coisa.
As intimações efetuam-se de ofício, em
processos pendentes, salvo disposição em
contrário.
Salvo disposição em contrário, os prazos
para as partes, para a Fazenda Pública e
para o Ministério Público contar-se-ão da
intimação.
As intimações consideram-se realizadas
no primeiro dia útil seguinte, se tiverem
ocorrido em dia em que não tenha havido
expediente forense.
O prazo para a interposição de recurso
conta-se da data, em que os advogados
são intimados da decisão, do ato
ordinatório, da sentença ou do acórdão.

Assinale a alternativa correta:
A)

B)

C)

D)

E)

22.

A)
B)
C)
D)
E)

23.

B)
C)
D)
E)

Os que admitem ampliação do prazo pelas
partes.
Os que admitem redução do prazo pelas
partes.
Os que não admitem alteração pelas
partes ou pelo juiz.
Os que são estabelecidos pelo juiz.
São os que geram sanções meramente
administrativas.

Não é título executivo extrajudicial:
A)
B)

C)
D)

E)

25.

Legitimidade
Preclusão
Eventualidade
Dedução
Efetividade

Entende-se por prazo processual peremptório:
A)

24.

É permitido ao juiz proferir sentença, a
favor do autor, de natureza diversa da
pedida, desde que o objetivo seja a
realização da justiça.
Quando o autor tiver formulado pedido
certo, é vedado ao juiz proferir sentença
ilíquida.
Na ação que tenha por objeto a entrega de
coisa, o juiz, ao conceder a tutela
específica, não fixará o prazo para o
cumprimento da obrigação, uma vez que
esta deve ser imediata.
Se aquele que se comprometeu a concluir
um contrato não cumprir a obrigação, a
outra parte, sendo isso possível e excluído
pelo título, poderá obter uma sentença que
produza o mesmo efeito do contrato a ser
firmado.
Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica
da obrigação ou, se procedente o pedido,
determinará providências que assegurem
o resultado prático equivalente ao do
inadimplemento.

As partes, no processo, deverão deduzir todas
as teses jurídicas no momento oportuno, sob
pena de preclusão. Segundo a doutrina, tratase do princípio da:

O crédito decorrente de foro e laudêmio.
O crédito de serventuário de justiça, de
perito, de intérprete, ou de tradutor,
mesmo quando as custas, emolumentos
ou honorários não forem aprovados por
decisão judicial.
Debênture
A certidão de dívida ativa da Fazenda
Pública da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios,
correspondente aos créditos inscritos na
forma da lei.
Letra de câmbio

De acordo com o Código de Processo Civil,
não se fará a citação quando se verificar que o
réu é demente. Nesse caso, o Juiz deverá:
A)
B)
C)
D)
E)

Aguardar a recuperação do réu.
Extinguir o processo sem julgamento de
mérito.
Extinguir o processo com julgamento de
mérito.
Nomear um médico, para examinar o
citando.
Decretar a revelia.
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Língua Portuguesa

27.

26.
Chico Buarque é um dos mais produtivos
compositores
da
MPB
nacional.
Suas
composições se caracterizam por intenso
lirismo, de um lado, e por clara visão social, de
outro lado.

A)
B)
C)
D)

Leia, a seguir, a primeira estrofe de
Construção,música composta por ele. E, com
base na leitura, marque a alternativa correta:
Qual o tema central da composição ?

E)

28.

“Amou daquela vez como se fosse a
última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse
máquina
Ergueu no patamar quatro paredes
sólidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e
lágrima
Sentou pra descansar como se fosse
sábado
Comeu feijão com arroz como se fosse
um
príncipe
Bebeu e soluçou como se fosse um
náufrago
Dançou e gargalhou como se ouvisse
música
E tropeçou no céu como se fosse um
bêbado
E flutuou no ar como se fosse um pássaro
E se acabou no chão feito um pacote
flácido”
A)
B)
C)
D)
E)

Ainda com relação ao texto acima, o que
quis dizer o autor ao referir no verso
sublinhado, “seus olhos embotados de
cimento e lágrima”?
A dureza da vida do operário da
construção.
Os olhos paralisados.
Alergia ao cimento da construção.
A felicidade de trabalhar com
cimento.
Ardência nos olhos.

Caetano Veloso é um inovador na MPB
nacional. Ele foi um dos principais
participantes do movimento Tropicalismo
que sacudiu a música brasileira nos anos
70.
Sua motivação mais acentuada era
valorizar o estilo de vida no trópico. Leia,
a seguir, a primeira estrofe de Alegria,
Alegria, composta por ele.
“Caminhando contra o vento
Sem lenço e sem documento
No sol de quase dezembro
Eu vou
O sol se reparte em crimes
Espaçonaves, guerrilhas
Em cardinales bonitas
Eu vou
Em caras de presidentes
Em grandes beijos de amor
Em dentes, pernas, bandeiras
Bomba e Brigitte Bardot
O sol nas bancas de revista
Me enche de alegria e preguiça
Quem lê tanta notícia
Eu vou
Por entre fotos e nomes
Os olhos cheios de cores
O peito cheio de amores vãos
Eu vou”

Amor
Ódio
Morte
Saudade
Tristeza

Com base na leitura, responda: Que
sentimento o autor quis transmitir na
composição?
A)
B)
C)
D)
E)

Fúria.
Liberdade.
Ódio.
Amor.
Tristeza.
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29.

Ainda com relação à composição de
Caetano Alegria, Alegria, qual o
significado do verso grifado, “O sol se
reparte
em
crimes/Espaçonaves,
guerrilhas/Em cardinales bonitas/Eu vou.”

33.

Assinale a alternativa cuja concordância
verbal está correta.
A)
B)

A)
B)
C)
D)
E)

30.

Assinale a alternativa cujo grupo de
palavras está corretamente grafado.
A)
B)
C)
D)
E)

31.

C)
D)
E)

34.

Assuçena,
tração,
excessão,
intuissão.
Açucena, tração, exceção, intuição.
Assuçena, trassão, exceção, intuisão
Açucena, trassão, excessão, intuição
Assucena,
tração,
excessão,
intuissão

Preencha, corretamente, os espaços em
branco do texto abaixo, observando a
concordância verbal e nominal.
Beatriz
e
Mariana
________________(faz/fazem) parte da
comissão
julgadora
que
_______________(indica/indicam)
os
melhores alunos do Colégio Revisão e
futuros
___________________(participante/partic
ipantes) do campeonato cultural entre
países da América do Sul. Em seguida, os
vencedores _______________(disputará/
disputarão) o Título Mundial de Cultura.

Qual das alternativas está correta quanto
à regência verbal:
A)
B)
C)
D)
E)

32.

Caminhar em direção à paz.
Caminhos diversos a seguir.
Lançamento de foguete e a luta
armada contra a ditadura.
Ordenar os pedaços do sol.
Caminhar pela sombra.

Não lhes vejo há dois anos.
Não vejo-lhes há dois anos.
Há dois anos não lhes vejo.
Há dois anos não vejo-lhes.
Não os vejo há dois anos.

A)
B)
C)

Passe a frase “As provas do vestibular
foram realizadas no domingo” da voz
passiva analítica para a voz passiva
sintética.
A)
B)
C)
D)
E)

As provas do vestibular realizadas
foram no domingo.
No domingo as provas do vestibular
foram realizadas.
Se realizaram no domingo as provas
de vestibular.
No domingo as provas do vestibular
realizaram-se
Realizaram-se no domingo as provas
do vestibular.

A bandeira do Divino tem as cores
que eles escolheu.
Foram eles que escolheram as cores
da bandeira do Divino.
As cores que estão na bandeira do
Divino foi escolhida por eles.
Foram eles que escolheu as cores da
bandeira do Divino.
Eles que escolheu as cores da
bandeira do Divino.

D)
E)

35.

Faz, indica, participante, disputará.
Fazem,
indicam,
participantes,
disputarão.
Fazem,
indica,
participantes,
disputarão.
Faz, indicam, participante, disputará.
Faz,
indicam,
participantes,
diputarão.

Assinale a alternativa, cuja regência nominal
está correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Sou favorável a escolha da nova direção.
Josefina
recebeu
declaração
apta
trabalhar.
Aninha está prestes fazer vestibular em
São Paulo.
O autor está prestes receber o prêmio
literário.
Nenhuma das alternativas está correta.
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Informática

36.

Em uma planilha Excel existem duas pastas, a primeira contendo o nome e matricula de todos os
funcionários da empresa, a segunda contendo a matricula e a quantidade de horas extras que os
funcionários realizaram em um mês. Para cálculo de salário, é necessário criar uma coluna na primeira
pasta que apresente as horas extras dos funcionários. Qual das funções a seguir seria utilizada para
pesquisar na segunda pasta esses dados e trazer para a primeira:
A)
B)
C)
D)
E)

37.

PROCH
TRANSPOR
ESCOLHER
PROCV
CORRESP

O Excel apresenta uma grande variedade de gráficos, no item do menu, chamado "Inserir", existe uma aba,
chamada "Gráficos", e nela um botão "Outros Gráficos", ao clicar nesse botão é apresentada uma série de
opções de gráficos. A seguir são apresentadas figuras que identificam esses gráficos e o nome do gráfico
que cada uma dessa representa, assinale a opção que apresenta a correspondência correta:

I-

II -

III -

IV -

1 -Área;
3 -Radar;

2 -Ações;
4- Rosca;

A)
B)
C)
D)
E)

1-I, 2-II, 3-III, 4-IV;
1-II, 2-I, 3-III, 4-IV;
1-III, 2-I, 3-IV, 4-III;
1-II, 2-IV, 3-I, 4-III;
1-II, 2-III, 3-I, 4-IV;
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38.

O Excel apresenta uma grande quantidade de fórmulas, divididas por categorias (financeira, lógica, texto
etc.) Analise as afirmações a seguir sobre fórmulas da categoria financeira e assinale a sentença que
apresenta as afirmações corretas:
I. NPER - Retorna o valor futuro de um investimento de acordo com os pagamentos periódicos e
constantes e com uma taxa de juros constante.
II. VF - Retorna o número de períodos para investimentos de acordo com pagamentos constantes e
periódicos e uma taxa da juros constantes;
III. PGTO - Retorna o pagamento periódico de uma anuidade de acordo com pagamentos constantes e
com uma taxa de juros constante.
IV. TAXA - Retorna a taxa de juros por período de uma anuidade.
A)
B)
C)
D)
E)

39.

I, II e III;
II, III e IV;
III e IV;
I, II, III e IV;
III e IV;

O Word apresenta uma série de menus, um deles é o menu "inserir", esse apresenta uma série de abas. A aba
"Ilustrações" apresenta cinco botões. Analise as figuras apresentadas a seguir e assinale a sentença que apresenta a
correspondência correta:
I-

II -

III -

IV -

1 - Clipart
3 - Imagem

2 - SmartArt
4 - Formas

A)
B)
C)
D)
E)

1-I, 2-II, 3-III, 4-IV;
1-II, 2-I, 3-III, 4-IV;
1-IV, 2-II, 3-III, 4-I;
1-IV, 2-III, 3-I, 4-II;
1-II, 2-III, 3-I, 4-IV;
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40.

O Word, assim como todos os aplicativos do pacote Office da Microsoft, oferece uma série de atalhos para a
execução de determinadas operações. As mais usadas estão relacionadas a parte de edição do texto e
alteração de tela. A seguir são apresentados algumas combinações de teclas, e algumas descrições da
ação realizada. Assinale a sentença que apresenta as correlações corretas:
I - CTRL + SHIFT + <
III - ALT + F + A (ou F, ou G ...)

II - SHIFT + F10
IV - CTRL + F1

1- Abrir Opções do Word (Abrir tela de fonte, abri tela autoformatação etc.);
2-Expandir ou recolher faixa de opções;
3 -Exibir menu de atalho para o item selecionado;
4-Diminui valor do tamanho do fonte;
A)
B)
C)
D)
E)

1-I, 2-II, 3-III, 4-IV;
1-II, 2-I, 3-III, 4-IV;
1-IV, 2-II, 3-III, 4-I;
1-III, 2-IV, 3-II, 4-I;
1-II, 2-III, 3-I, 4-IV;
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Direito Constitucional

41.

42.

Assinale a alternativa incorreta (acerca de
direitos sociais):

Assinale a alternativa correta:
A)
A)

B)

C)

D)

E)

Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não
amparado
por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data", quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público.
É inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados
e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal ou civil.
Não se admite na vigente ordem
constitucional brasileira a pena de morte,
uma vez que a inviolabilidade do direito à
vida é um direito fundamental.
A sucessão de bens de estrangeiros
situados no País será regulada pela lei
brasileira em benefício do cônjuge ou dos
filhos brasileiros, sempre que lhes seja
mais favorável a lei pessoal do "de cujus".
A lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio permanente para sua
utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do País.

B)

C)

D)

E)

43.

Não se aplica ao trabalhador doméstico a
proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.
São direitos sociais a educação, a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma
da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988.
É direito do trabalhador urbano e rural o
repouso
semanal
remunerado,
preferencialmente aos domingos.
É vedada a criação de mais de uma
organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou
econômica, na mesma base territorial, que
será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo
ser inferior à área de um Município.
É proibida qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão
do trabalhador portador de deficiência.

Os servidores públicos, segundo a Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, não
têm assegurado o seguinte direito social:
A)

B)

C)
D)

E)

Garantia de salário, nunca inferior ao
mínimo,
para
os
que
percebem
remuneração variável.
Décimo terceiro salário com base na
remuneração integral ou no valor da
aposentadoria.
Remuneração
do
trabalho
noturno
superior à do diurno.
Duração do trabalho normal não superior a
oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais, facultada a compensação de
horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho
Proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa.
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44.

Um brasileiro naturalizado não poderá ocupar o
cargo de:
A)
B)
C)
D)
E)

45.

B)

C)

D)

E)

46.

Deputado Federal
Ministro da Educação
Oficial do Exército Brasileiro
Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Juiz de Direito

Não é pessoa jurídica de direito privado:
A)
B)
C)
D)
E)

Analise as seguintes afirmativas, assinalando a
incorreta (tratam dos servidores públicos na
Constituição da República Federativa do
Brasil):
A)

Direito Civil

47.

A União, os Estados e o Distrito Federal
manterão escolas de governo para a
formação e o aperfeiçoamento dos
servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos
para a promoção na carreira, facultada,
para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados.
Os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário publicarão anualmente os
valores do subsídio e da remuneração dos
cargos e empregos públicos.
Os proventos de aposentadoria e as
pensões, por ocasião de sua concessão,
não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da
pensão.
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como
de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de
previdência social.
O militar do Estado é servidor público, no
entanto, é regido por estatuto próprio.

Organização religiosa
Partido político
Fundação
Autarquia
Empresa individual de responsabilidade
limitada

Assinale a alternativa incorreta:
A)

B)

C)

D)

E)

As pessoas jurídicas de direito público
interno são civilmente responsáveis por
atos dos seus agentes que nessa
qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado direito regressivo contra os
causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo.
São pessoas jurídicas de direito público
externo os Estados estrangeiros e todas
as pessoas que forem regidas pelo direito
internacional público.
Aplica-se às pessoas jurídicas, no que
couber, a proteção dos direitos da
personalidade.
Começa a existência legal das pessoas
jurídicas de direito privado com a inscrição
do ato constitutivo na Junta Comercial,
precedida,
quando
necessário,
de
autorização ou aprovação do Poder
Executivo, averbando-se no registro todas
as alterações por que passar o ato
constitutivo.
As pessoas jurídicas são de direito
público, interno ou externo, e de direito
privado.
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48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

Quando se estipular a cláusula penal para
o caso de total inadimplemento da
obrigação,
esta
converter-se-á
em
alternativa a benefício do devedor.
A cláusula penal estipulada conjuntamente
com a obrigação, ou em ato posterior,
pode referir-se à inexecução completa da
obrigação, à de alguma cláusula especial
ou simplesmente à mora.
Incorre de pleno direito o devedor na
cláusula penal, desde que, culposamente,
deixe de cumprir a obrigação ou se
constitua em mora.
O valor da cominação imposta na cláusula
penal não pode exceder o da obrigação
principal.
Quando se estipular a cláusula penal para
o caso de mora, ou em segurança
especial de outra cláusula determinada,
terá o credor o arbítrio de exigir a
satisfação da pena cominada, juntamente
com o desempenho da obrigação
principal.

Os juros remuneratórios
chamados de juros:
A)
B)
C)
D)
E)

50.

Direito Tributário

Assinale a alternativa incorreta:

também

51.

A)
B)
C)
D)
E)

52.

53.

B)

C)

D)
E)

A)

B)

C)

D)

A pena convencional tem a natureza
jurídica de pacto acessório.
Anatocismo consiste na incidência de
juros sobre o saldo devedor de uma
obrigação.
O valor da cominação imposta na cláusula
penal não pode exceder o da obrigação
principal.
A cláusula penal poderá não ser fixada em
dinheiro.
Para exigir a pena convencional, não é
necessário que o credor alegue prejuízo.

União
Estado-Membro
Município
Território
Distrito Federal

Assinale a alternativa correta:

são

Compostos
Moratórios
Convencionais
Legais
Compensatórios

Imposto
Contribuição social
Empréstimo compulsório
Contribuição de melhoria
Taxa de ocupação de terreno de Marinha

A competência tributária residual em matéria de
impostos é conferida pela Constituição Federal
de 1988 ao seguinte ente político:
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa incorreta:
A)

Assinale a alternativa que não é espécie de
tributo:

E)

O Município São Paulo poderá cobrar o
imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana da União, desde que
esta tenha órgão público instalado nesse
Município.
Em razão do princípio da legalidade, não é
possível a instituição de imposto por meio
de medida provisória.
Uma lei estadual, em dezembro de 2013,
aumentou o IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores),
somente podendo ser cobrado com esse
novo valor a partir de janeiro de 2014, em
respeito ao princípio da anterioridade.
É permitido à União instituir isenções de
tributos da competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
A lei determinará medidas para que os
consumidores sejam esclarecidos acerca
dos impostos que incidam
sobre
mercadorias e serviços.
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54.

A)

B)
C)

D)

E)

55.

57.

Assinale a alternativa incorreta:
Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do
contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos
termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte.
As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.
Competem à União, em Território Federal,
os impostos estaduais e, se o Território
não
for
dividido
em
Municípios,
cumulativamente, os impostos municipais.
Lei complementar poderá estabelecer
critérios especiais de tributação, com o
objetivo de prevenir desequilíbrios da
concorrência,
sem
prejuízo
da
competência de a União, por lei,
estabelecer normas de igual objetivo.
A pessoa natural destinatária das
operações de importação não poderá ser
equiparada a pessoa jurídica.

“A Administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados dos vícios que os tornem
ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência e
oportunidade,
respeitados
os
direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial”. Trata-se do seguinte
princípio:
A)
B)
C)
D)
E)

58.

Os servidores públicos do Estado de
Pernambuco submetem-se ao regime jurídico
estabelecido
pela
Lei
nº
6.123/68.
Considerando o prescrito nessa Lei, em relação
aos deveres dos servidores públicos, assinale a
alternativa incorreta:
A)

B)

Um Município poderá optar em não instituir um
determinado imposto de sua competência
tributária. Estamos diante do princípio da:
C)
A)
B)
C)
D)
E)

Opcionalidade
Facultatividade
Renunciabilidade
Caducabilidade
Delegabilidade

D)

E)

Direito Administrativo

56.

São condições
administrativos:
A)
B)
C)
D)
E)

de

validade

dos

atos

Reversão
Revisão
Anulação
Autotutela
Legalidade

O servidor público deverá guardar sigilo
sobre documentos e fatos de que tenha
conhecimento em razão do cargo ou
função.
O servidor público deverá atender
prontamente às requisições para defesa
da Fazenda pública e à expedição de
certidões requeridas para defesa de
direitos e esclarecimentos de situações
O servidor público deverá providenciar
para que esteja sempre em ordem, no
assentamento individual a sua declaração
de imposto de renda.
O servidor público deverá levar ao
conhecimento da autoridade superior
irregularidade de que tiver ciência em
razão do cargo ou função.
O servidor público deverá zelar pela
economia e conservação do material que
lhe for confiado.

Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita
ou não defesa em lei
Competência, forma, finalidade, motivo e
objeto
Generalidade,
impessoalidade
e
complexidade
Legalidade, moralidade e eficiência
Presunção
de
legitimidade,
autoexecutoriedade e imperatividade
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59.

A Lei nº 6.123/68 trata dos direitos dos
servidores públicos de Pernambuco. De acordo
com esse diploma legal, não é considerado de
efetivo exercício o afastamento decorrente de:
A)

B)
C)

D)
E)

60.

Participação em congressos ou cursos de
especialização, realização de pesquisas
científicas, estágios ou conferências
culturais,
com
a
autorização
do
Governador e a competente prova de
frequência e aproveitamento.
Desempenho de função efetiva da União,
dos Estados e dos Municípios.
Exercício em cargo ou função de direção,
chefia ou assessoramento, quando posto
à
disposição
de
entidades
da
administração direta ou indireta, da União,
dos Estados e Municípios.
Licença-prêmio
Júri

Considerando o prescrito na Lei nº 6123/68,
assinale a alternativa correta:
A)

B)

C)
D)

E)

A licença por motivo de doença em
pessoa da família não excederá vinte e
quatro meses e será concedida com
vencimento integral até um ano.
A servidora pública gestante tem direito à
licença-maternidade de 120 (cento e vinte)
dias, com vencimento integral.
Além do vencimento, será conferido ao
servidor público o salário-família.
O servidor público, em qualquer tempo,
poderá desistir da licença para trato de
interesse particular.
Considera-se
noturno
o
trabalho
executado entre as vinte e duas horas de
um dia e as seis horas do dia seguinte.
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