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Prova 1 (100 questões)

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto 1.

a. ( ) A palavra “aético” está usada com sentido de 
“desonesto”, o que se percebe pelo valor de 
negação associado ao prefixo a-.

b. ( ) Na vida, os dilemas levam obrigatoriamente o 
indivíduo a tomar decisões que acabam reve-
lando se ele tem ou não tem ética.

c. ( X ) Na opinião do autor, nenhum ser humano é 
desprovido de ética, mas há indivíduos aos 
quais o conceito não se aplica, aqueles que 
são incapazes de decidir, avaliar e julgar.

d. ( ) O autor divide o ser humano em duas catego-
rias: aqueles que têm ética versus aqueles sem 
ética, categoria esta que recobre os aéticos e 
antiéticos.

e. ( ) A noção de ética é determinada socialmente: 
ter ou não ter ética depende basicamente 
do ambiente familiar e do grupo social mais 
amplo no qual o indivíduo está inserido.

2. Assinale a alternativa correta, considerando a orga-
nização do texto 1.

a. ( X ) O autor expõe, de forma simples e relativa-
mente coloquial, sua visão acerca de concei-
tos relacionados à ética.

b. ( ) O texto reproduz uma série de perguntas 
de leitores e oferece respostas baseadas nas 
experiências pessoais do autor.

c. ( ) O texto é construído a partir de perguntas 
retóricas, cujas respostas se sustentam na 
opinião de diferentes especialistas da área.

d. ( ) Trata-se de um texto didático, impessoal, em 
que o autor discorre sobre aspectos positivos 
e negativos que envolvem o campo da ética.

e. ( ) Trata-se de um texto de caráter dogmático, 
em que o autor propaga a ideia de que os 
indivíduos devem seguir os mesmos princí-
pios e valores.

Língua Portuguesa 15 questões

Texto 1

Os antiéticos e os aéticos

Existe alguém sem ética, posso falar que alguém não 
tem ética? Ou eu devo dizer que aquilo é antiético? 
Aquele que frauda o imposto, aquele que pratica cor-
rupção, aquele que para o carro em fila dupla praticou 
um ato não ético ou antiético? Posso eu dizer que 
alguém não tem ética? Não. Por quê? Porque, se você 
tem princípios e valores para decidir, avaliar e julgar, 
então você está submetido ao campo da ética.

Não existe “falta de ética”. Essa expressão é equivocada, 
talvez o que se queira dizer é: “Isso é antiético”, algo 
contrário a uma ética que esse grupo compartilha e 
aceita. Não confunda aético – isto é, aquele a quem 
não se aplica a questão da ética – com antiético.

Existe algum tipo de ser humano que eu posso dizer 
que é aético? Sim, aquele que não pode decidir, ava-
liar e julgar. Por exemplo, o Imposto de Renda tem 
uma legislação que permite que seja seu dependente 
quem for incapaz: o menor até determinada idade, 
uma pessoa com muita idade, pessoas com algum 
tipo de deficiência.

[…]

Uma palavra que designa conflito ético é “dilema”. 
Dilema é quando você quer os dois, por isso é que seu 
prefixo é “di”. Os dois podem ser escolhidos, mas ape-
nas um é eticamente correto. Se você tem autonomia e 
liberdade, vive dilemas éticos. Não tem como você não 
vivê-los. E você a eles vai sobreviver melhor quanto 
mais tiver claro quais são seus princípios e valores.

CORTELLA, Mario Sergio. Qual é a tua obra?: inquietações propositi-
vas sobre gestão, liderança e ética. 11. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2010. 
p. 109-111 [Adaptado]
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4. Considere os trechos extraídos do texto 1

1. “Não existe “falta de ética”. Essa expressão é 
equivocada, talvez o que se queira dizer é: 

“Isso é antiético”, algo contrário a uma ética 
que esse grupo compartilha e aceita. Não 
confunda aético – isto é, aquele a quem não 
se aplica a questão da ética – com antiético.”

2. “Se você tem autonomia e liberdade, vive dile-
mas éticos. Não tem como você não vivê-los. E 
você a eles vai sobreviver melhor quanto mais 
tiver claro quais são seus princípios e valores.”

Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Em 1, o vocábulo “se” é um elemento exple-
tivo, podendo ser retirado da frase sem que se 
alterem as relações gramaticais.

b. ( ) Em 1, a forma verbal “confunda” está no modo 
subjuntivo, expressando uma ação hipotética, 
de realização incerta.

c. ( ) Em 2, o pronome “eles” faz referência a “seus 
princípios e valores”.

d. ( ) Em 2, as duas ocorrências da forma verbal 
“tem” apresentam o mesmo significado: 
“possui”.

e. ( X ) Em 2, o elemento “los” corresponde ao pro-
nome oblíquo “os”; a inserção de l- se deve ao 
fato de o verbo precedente estar no infinitivo.

3. Considere o trecho extraído do texto 1:

“Existe alguém sem ética, posso falar que alguém não 
tem ética? Ou eu devo dizer que aquilo é antiético? 
Aquele que frauda o imposto, aquele que pratica cor-
rupção, aquele que para o carro em fila dupla praticou 
um ato não ético ou antiético? Posso eu dizer que 
alguém não tem ética? Não. Por quê? Porque, se você 
tem princípios e valores para decidir, avaliar e julgar, 
então você está submetido ao campo da ética.”

Assinale a alternativa correta.

a. ( ) O pronome “alguém”, nas duas ocorrências 
sublinhadas, exerce a função sintática de 
objeto direto e de sujeito, respectivamente.

b. ( ) As locuções verbais “posso falar” e “devo dizer” 
são sinônimas, podendo ser intercambiáveis 
sem prejuízo do sentido dos enunciados.

c. ( ) Na terceira frase do trecho destacado, há um 
sujeito composto que requer que o verbo 
esteja obrigatoriamente no plural (“pratica-
ram”), seguindo a regra geral de concordância 
verbal do português.

d. ( X ) O pronome “você” está usado com sentido 
indeterminado, não se referindo a um interlo-
cutor específico.

e. ( ) As duas ocorrências do pronome “eu” se cons-
tituem em desvio gramatical, pois a expressão 
número-pessoal não pode ser marcada de 
forma redundante, e a locução verbal não 
pode ter sujeito intercalado.



Prefeitura Municipal de Florianópolis

 Página 5

Já no mundo moderno, a metáfora da humanidade 
é a do jardineiro. O jardineiro não assume que não 
haveria ordem no mundo, mas que ela depende da 
constante atenção e esforço de cada um. Os jardinei-
ros sabem bem que tipos de plantas devem e não 
devem crescer e que tudo está sob seus cuidados. Ele 
trabalha primeiramente com um arranjo feito em sua 
cabeça e depois o realiza. Ele força a sua concepção 
prévia, o seu enredo, incentivando o crescimento de 
certos tipos de plantas e destruindo aquelas que não 
são desejáveis, as ervas “daninhas”. É do jardineiro 
que tendem a sair os mais fervorosos produtores de 
utopias. Se ouvimos discursos que pregam o fim das 
utopias, é porque o jardineiro está sendo trocado, 
novamente, pela ideia do caçador.

OLIVEIRA, Dennis de. Disponível em <http://revistacult.uol.com.br/
home/2010/03/entrevis-zygmunt-bauman/> [Adaptado] Acessado 
em 07 de março de 2014.

5. Com base no texto 1, assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Zygmunt Bauman diagnostica metaforica-
mente duas posturas históricas da humani-
dade diante do mundo, relacionando-as à 
ideia de fim das utopias.

b. ( ) O entrevistador – a revista CULT –, ao fazer 
referência a uma obra escrita pelo entrevis-
tado, propõe o fim das utopias.

c. ( ) O entrevistado, um sociólogo renomado, acre-
dita que as utopias não existem mais e que 
elas precisam renascer a partir do resgate da 
metáfora do caçador.

d. ( ) O texto apresenta um posicionamento pes-
simista em relação ao tempo presente, refor-
çado pela inexistência das duas condições 
necessárias para que a utopia reapareça.

e. ( ) Em “Por que se fala tanto hoje de ‘fim das uto-
pias’?”, o entrevistador induz os leitores a acre-
ditarem que não há mais espaço para utopias.

Texto 2

Entrevista – Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman é um dos pensadores contemporâ-
neos que mais têm produzido obras que refletem os 
tempos contemporâneos. Professor emérito de socio-
logia da Universidade de Leeds, Bauman propõe o 
conceito de “modernidade líquida” para definir o pre-
sente, em vez do já batido termo “pós-modernidade”, 
que, segundo ele, virou mais um qualificativo ideo-
lógico. A seguir, trecho da entrevista concedida pelo 
sociólogo à revista CULT.

CULT Na obra Tempos líquidos, o senhor afirma que 
o poder está fora da esfera da política e há uma deca-
dência da atividade do planejamento a longo prazo. 
Entendo isso como produto da crise das grandes nar-
rativas, particularmente após a queda dos regimes do 
Leste Europeu. Diante disso, é possível pensar ainda 
em um resgate da utopia?

Zygmunt Bauman Para que a utopia nasça, é preciso 
duas condições. A primeira é a forte sensação (ainda 
que difusa e inarticulada) de que o mundo não está fun-
cionando adequadamente e deve ter seus fundamentos 
revistos para que se reajuste. A segunda condição é a 
existência de uma confiança no potencial humano à 
altura da tarefa de reformar o mundo, a crença de que 

“nós, seres humanos, podemos fazê-lo”, crença esta arti-
culada com a racionalidade capaz de perceber o que 
está errado com o mundo, saber o que precisa ser modi-
ficado, quais são os pontos problemáticos, e ter força e 
coragem para extirpá-los. Em suma, potencializar a força 
do mundo para o atendimento das necessidades huma-
nas existentes ou que possam vir a existir.

CULT Por que se fala tanto hoje de “fim das utopias”?

Zygmunt Bauman Na era pré-moderna, a metáfora 
que simboliza a presença humana é a do caçador. A 
principal tarefa do caçador é defender os terrenos de 
sua ação de toda e qualquer interferência humana, a 
fim de defender e preservar, por assim dizer, o “equi-
líbrio natural”. A ação do caçador repousa sobre a 
crença de que as coisas estão no seu melhor estágio 
quando não estão com reparos; de que o mundo é 
um sistema divino em que cada criatura tem seu lugar 
legítimo e funcional; e de que mesmo os seres huma-
nos têm habilidades mentais demasiado limitadas 
para compreender a sabedoria e harmonia da concep-
ção de Deus.
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7. Considere os trechos extraídos do texto 2.

1. “Na obra Tempos líquidos, o senhor afirma 
que o poder está fora da esfera da política e 
há uma decadência da atividade do planeja-
mento a longo prazo.” (segundo parágrafo)

2. “Diante disso, é possível pensar ainda em um 
resgate da utopia.” (segundo parágrafo)

3. “É do jardineiro que tendem a sair os mais fervo-
rosos produtores de utopias.” (último parágrafo)

Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Em 1, “a longo prazo” atribui uma especifica-
ção temporal a “decadência”.

b. ( X ) Em 1, a forma verbal “afirma” é complemen-
tada por duas orações subordinadas substan-
tivas objetivas diretas, sendo que na segunda 
oração a conjunção “que” está elíptica.

c. ( ) Em 2, “da utopia” está funcionando como 
objeto indireto de “resgate”.

d. ( ) Em 3, os vocábulos “É…que” não podem ser 
retirados da frase sem prejuízo das relações 
sintáticas entre os constituintes do período.

e. ( ) Em 3, o segmento “os mais fervorosos pro-
dutores de utopia” exerce a função de objeto 
direto do verbo “sair”.

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) considerando o texto 2.

( ) O texto é estruturado dialogicamente, o que 
se evidencia pela alternância de turnos, pela 
realização de perguntas e pelo uso do pro-
nome de tratamento “o senhor”.

( ) No segundo parágrafo, em “Entendo isso 
como produto da crise das grandes narrativas 
[…]”, o vocábulo sublinhado introduz uma 
informação que restringe o sentido expresso 
pela oração anterior.

( ) Os termos “difusa” e “inarticulada” (terceiro 
parágrafo) fazem referência à “forte sensação” 
e expressam uma avaliação do entrevistado 
em relação à situação analisada.

( ) Zygmunt Bauman acredita que as utopias só 
poderão renascer se houver um surgimento 
da crença na capacidade humana, indepen-
dente da racionalidade em questão.

( ) As utopias são, por sua natureza, inalcançáveis 
e servem para mover as pessoas na direção de 
ações dispersas e individuais.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – V – F
b. ( ) V – V – F – F – V
c. ( X ) V – F – V – F – F
d. ( ) F – F – V – V – F
e. ( ) F – F – V – F – V
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9. Considere os trechos extraídos do texto 2.

1. “Zygmunt Bauman é um dos pensadores con-
temporâneos que mais têm produzido obras 
que refletem os tempos contemporâneos.” 
(primeiro parágrafo)

2. “Para que a utopia nasça, é preciso duas condi-
ções. A primeira é a forte sensação (ainda que 
difusa e inarticulada) de que o mundo não 
está funcionando adequadamente e deve ter 
seus fundamentos revistos para que se rea-
juste. (terceiro parágrafo)

3. A segunda condição é a existência de uma 
confiança no potencial humano à altura da 
tarefa de reformar o mundo, a crença de que 

“nós, seres humanos, podemos fazê-lo […]”. 
(terceiro parágrafo)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ).

( ) Em 1, o pronome relativo “que” poderia ser 
antecedido por vírgula, pois introduz uma 
oração que explica a informação anterior.

( ) Em 2, o elemento de conexão “Para que” pode-
ria ser substituído por “Afim de”, sem prejuízo 
de sentido e gramatical.

( ) Em 2, o primeiro período poderia ser reescrito, 
sem prejuízo de sentido e gramatical, como 

“Duas condições são necessárias para que a 
utopia nasça”.

( ) Em 2 e 3, as palavras “revistos”, “reajuste” e 
“reformar” compartilham o mesmo processo 
de formação por derivação prefixal.

( ) Em 3, “seres humanos” está grafado entre 
vírgulas por ser um aposto.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – F – F
b. ( ) V – F – F – V – V
c. ( ) F – V – F – V – V
d. ( X ) F – F – V – V – V
e. ( ) F – F – V – F – F

8. Considere o trecho extraído do texto 2.

“A ação do caçador repousa sobre a crença de que as 
coisas estão no seu melhor estágio quando não estão 
com reparos; de que o mundo é um sistema divino em 
que cada criatura tem seu lugar legítimo e funcional; 
e de que mesmo os seres humanos têm habilidades 
mentais demasiado limitadas para compreender a 
sabedoria e harmonia da concepção de Deus.”

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ).

( ) O elemento de conexão “de que”, em suas três 
ocorrências, introduz informações que com-
plementam o sentido do nome “crenças”.

( ) As três ocorrências de ponto e vírgula se justi-
ficam por marcarem uma suspensão do fluxo 
informacional a que se segue um comentário 
a título de justificativa.

( ) A primeira ocorrência do pronome possessivo 
“seu” faz referência a “caçador”; e a segunda 
ocorrência, a “cada criatura”.

( ) O pronome relativo acompanhado de prepo-
sição “em que” poderia ser substituído, sem 
prejuízo gramatical e de sentido, por “o qual”.

( ) O adjetivo “mentais” especifica o sentido de 
“habilidades”; a palavra “demasiado” intensifica 
o sentido do adjetivo “limitadas”; e a expres-
são “demasiado limitadas” caracteriza “habili-
dades mentais”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – V – F – F
b. ( ) V – V – F – F – V
c. ( X ) V – F – F – F – V
d. ( ) F – V – F – V – F
e. ( ) F – F – V – V – V
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11. Considerando as relações sintáticas entre os ter-
mos, bem como o sentido do enunciado, assinale a 
alternativa que apresenta a reescrita correta da frase 
abaixo, em conformidade com a norma culta da língua 
portuguesa.

“Professor emérito de sociologia da Universidade de 
Leeds, Bauman propõe o conceito de ‘modernidade 
líquida’ para definir o presente, em vez do já batido 
termo ‘pós-modernidade’, que, segundo ele, virou mais 
um qualificativo ideológico.”

a. ( ) Bauman, professor emérito de sociologia da 
Universidade de Leeds propõe para definir o 
presente, o conceito de ‘modernidade líquida’ 
em vez do já batido termo ‘pós-modernidade’ 
que, segundo ele, virou mais um qualificativo 
ideológico.

b. ( ) Em vez do já batido termo ‘pós-modernidade’, 
para definir o presente o professor emérito de 
sociologia da Universidade de Leeds, Bauman, 
propõe o conceito de ‘modernidade líquida, 
que, segundo ele, virou mais um qualificativo 
ideológico.

c. ( ) Uma vez que para definir o presente, o já 
batido termo pós-modernidade’ virou mais 
um qualificativo ideológico; segundo Bauman 
o conceito de ‘modernidade líquida’ foi pro-
posto pelo professor emérito de sociologia da 
Universidade de Leeds.

d. ( X ) Para definir o presente, Bauman, professor 
emérito de sociologia da Universidade de 
Leeds, propõe o conceito de ‘modernidade 
líquida’ em vez do já batido termo ‘pós-

-modernidade’, que virou mais um qualifica-
tivo ideológico, segundo ele.

e. ( ) O conceito de ‘modernidade líquida’, é pro-
posto por Bauman, professor emérito de 
sociologia da Universidade de Leeds que 
afirma que o termo ‘pós-modernidade’ por 
virar um qualificativo ideológico, ficou batido 
para definir o presente.

10. Considere os trechos extraídos do texto 2.

1. “A primeira é a forte sensação (ainda que 
difusa e inarticulada) de que o mundo não 
está funcionando adequadamente e deve ter 
seus fundamentos revistos para que se rea-
juste.” (terceiro parágrafo)

2. “Já no mundo moderno, a metáfora da huma-
nidade é a do jardineiro.” (último parágrafo)

3. “O jardineiro não assume que não haveria 
ordem no mundo, mas que ela depende da 
constante atenção e esforço de cada um.” 
(último parágrafo)

4. “Se ouvimos discursos que pregam o fim das 
utopias, é porque o jardineiro está sendo 
trocado, novamente, pela ideia do caçador.” 
(último parágrafo)

Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Em 1, “ainda que” é um conector que introduz 
uma oração subordinada causal, cujo verbo 
está elíptico.

b. ( ) Em 2, o vocábulo “Já” exerce a função de 
adjunto adverbial de tempo.

c. ( ) Em 3, “mas que” é um conector que estabe-
lece uma relação de concessividade entre as 
informações.

d. ( ) Em 4, a conjunção “Se” introduz uma condição 
cuja realização incerta se projeta para o futuro.

e. ( X ) Em 4, a conjunção “porque” estabelece uma 
relação de causalidade entre as informações.
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12. Assinale a alternativa correta, a partir do texto 3.

a. ( ) O texto tem caráter publicitário e visa apre-
sentar as principais realizações do governo 
federal nos âmbitos ambiental, social, econô-
mico e cultural.

b. ( ) Diferentemente da Rio 92, a prioridade da 
Rio+20 foi o compromisso com o desenvolvi-
mento sustentável.

c. ( ) O texto é parcial e tendencioso nas suas ava-
liações, o que se evidencia pelo uso de verbos 
na primeira pessoa do singular e de adjetivos 
e advérbios com valor expressivo.

d. ( ) O objetivo da realização da Rio+20, eminen-
temente econômico, foi o de atrair os olhares 
e interesses internacionais para o mercado 
brasileiro.

e. ( X ) A Conferência Rio+20 foi presidida pelo Brasil, 
que assumiu uma postura conciliatória e prá-
tica em torno do compromisso com o desen-
volvimento sustentável.

Texto 3

Relatório Rio+20, o modelo brasileiro 
Agenda para o futuro

Quarta de uma série de grandes conferências das 
Nações Unidas iniciadas em 1972, a Rio+20 renovou o 
compromisso político com o desenvolvimento susten-
tável, a partir da avaliação dos avanços e das lacunas 
existentes e do tratamento de temas novos e emer-
gentes. O momento não poderia ter sido mais opor-
tuno: neste início de século, o mundo atravessa múl-
tiplas crises no âmbito dos três pilares do desenvolvi-
mento sustentável. No pilar ambiental, intensifica-se a 
ocorrência de fenômenos climáticos, agravados pela 
perda da biodiversidade e pelo avanço de processos 
de desertificação; no social, aumentam o desemprego 
e as desigualdades sociais; e, no econômico, a crise 
econômico-financeira tem colocado em cheque o 
atual modelo produtivo – intensivo no uso de recursos 
naturais e frágil na eliminação da pobreza.

Desde a Rio 92, as discussões sobre desenvolvimento 
sustentável têm se sobressaído na política externa 
brasileira. Aprovada na 64ª sessão da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, em 2009, a proposta para o Brasil 
sediar a Rio+20 alinhou-se a essa prioridade, criando 
a oportunidade para que o mundo voltasse a se reunir 
no Rio de Janeiro para discutir os rumos do desenvol-
vimento sustentável nos próximos 20 anos.

Na qualidade de presidente da Conferência, o Brasil 
coordenou as discussões e tornou possíveis a forma-
ção de consensos e a adoção de decisões concretas 
sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. 
Como um dos principais legados do Rio de Janeiro, o 
documento final da Rio+20 – O Futuro que Queremos 

– aponta o combate à pobreza como o maior desafio 
atual e destaca sua erradicação como prioridade indis-
sociável do desenvolvimento.

Disponível em <http://www.itamaraty.gov.br/relatorio-rio20> 
[Adaptado] Acessado em 9 de março de 2014.
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14. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita 
correta do enunciado transcrito do texto 3, sem preju-
ízo do sentido original.

“Quarta de uma série de grandes conferências das 
Nações Unidas iniciadas em 1972, a Rio+20 renovou 
o compromisso político com o desenvolvimento 
sustentável, a partir da avaliação dos avanços e das 
lacunas existentes e do tratamento de temas novos e 
emergentes.”

a. ( X ) O compromisso político com o desenvolvi-
mento sustentável foi renovado pela Rio+20 

– quarta de uma série de grandes conferências, 
desde 1972, das Nações Unidas –, com base na 
avaliação dos avanços e das lacunas existentes 
e do tratamento de novos e emergentes temas.

b. ( ) A Rio+20 – assim como as três conferências 
anteriores das Nações Unidas a partir de 1972 – 
renovou o compromisso político com o desen-
volvimento sustentável, com vistas a avaliar os 
avanços e as lacunas existentes, bem como o 
tratamento de novos temas emergentes.

c. ( ) Com o compromisso político de sustentabili-
dade do planeta, as Nações Unidas organiza-
ram quatro conferências que, desde 1972, vêm 
se ocupando em avaliar os avanços e as lacu-
nas deixadas pelos eventos anteriores, objeti-
vando tratar da emergência de temas novos.

d. ( ) A Rio+20 avaliou os avanços e as lacunas dei-
xadas por eventos anteriores, renovou o seu 
compromisso político junto às Nações Unidas 
e – no contexto das grandes conferências 
desde 1972 –, propôs novos temas para a 
emergência do desenvolvimento sustentável.

e. ( ) Dentre as conferências nas Nações Unidas 
iniciadas em 1972, a Rio+20 se destacou por 
renovar o seu compromisso político com o 
desenvolvimento sustentável, tendo em vista 
os avanços e as lacunas em relação ao trata-
mento conferido a novos e emergentes temas.

13. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ), com base no texto 3.

( ) O desenvolvimento sustentável se ancora no 
tripé que integra as dimensões ambiental, 
social e econômica.

( ) A motivação de realização da Rio+20 foi fun-
damentalmente a deterioração ambiental do 
planeta, que se intensificou na virada para o 
século XXI.

( ) É feita uma crítica ao modelo produtivo con-
temporâneo, que, de forma desequilibrada, 
prioriza a exploração econômica em detri-
mento da erradicação da pobreza.

( ) A decisão e aprovação internacional para a 
realização da Rio+20 aconteceu durante a Rio 
92, em virtude do empenho brasileiro diante 
das questões ambientais e sociais.

( ) Da Rio+20, resultou a aprovação de um 
documento comprometido com o desenvol-
vimento social, atrelando a erradicação da 
pobreza ao desenvolvimento sustentável.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – F – V – V – V
b. ( X ) V – F – V – F – V
c. ( ) V – F – V – F – F
d. ( ) F – V – F – V – V
e. ( ) F – V – F – V – F
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Informática 5 questões

16. A diferença entre um backup Incremental e um 
backup Diferencial é:

a. ( ) O backup diferencial marca os arquivos copia-
dos como arquivos que passaram por backup, 
enquanto o backup incremental não marca 
os arquivos como arquivos que passaram por 
backup.

b. ( ) Para restaurar um backup diferencial deve-se 
possuir todos os backups realizados desde 
o último backup normal, incluindo outros 
backups diferenciais realizados ao longo do 
tempo, enquanto o incremental necessita 
somente o último backup normal.

c. ( X ) O backup diferencial copia todos os arquivos 
criados ou alterados desde o último backup 
normal, enquanto o incremental copia 
somente os arquivos criados ou alterados 
desde o último backup incremental ou normal.

d. ( ) Um backup que utiliza uma combinação de 
backups normal e incremental exige mais 
espaço em disco que uma combinação de 
backups normal e diferencial, e é o método 
mais lento para fazer backup.

e. ( ) Um backup que utiliza uma combinação de 
backups normal e diferencial exige menos 
espaço em disco que uma combinação de 
backups normal e incremental, mas é o 
método mais lento para restaurar os dados.

17. A criptografia pode prover:

1. Confidencialidade
2. Integridade
3. Irretratabilidade

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. Considere os trechos destacados do texto 3.

1. “O momento não poderia ter sido mais opor-
tuno: neste início de século, o mundo atra-
vessa múltiplas crises no âmbito dos três pila-
res do desenvolvimento sustentável.”

2. “Na qualidade de presidente da Conferência, 
o Brasil coordenou as discussões e tornou 
possíveis a formação de consensos e a adoção 
de decisões concretas sobre os objetivos do 
desenvolvimento sustentável.”

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ).

( ) Em 1, o uso dos dois pontos introduz o escla-
recimento sobre uma informação dada.

( ) Em 1, a expressão “no âmbito” poderia ser 
substituída por “no contexto”, sem prejuízo 
gramatical e de sentido da frase.

( ) Em 2, a expressão “na qualidade de” significa 
que o Brasil soube administrar as discussões 
com qualidade.

( ) Em 2, a conjunção aditiva “e”, em suas duas 
ocorrências, conecta orações coordenadas.

( ) Em 2, a preposição “sobre” tem o mesmo sen-
tido que em “os interesses sociais têm priori-
dade sobre os pessoais”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) V – V – F – V – F
b. ( X ) V – V – F – F – F
c. ( ) V – F – F – V – V
d. ( ) F – V – V – F – V
e. ( ) F – F – V – F – F
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20. São todas topologias físicas de rede:

1. Estrela
2. Anel
3. Colar
4. Barramento

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Matemática e Estatística 10 questões

21. Observando como os dados na figura abaixo 
estão dispersos:

podemos concluir que o modelo de regressão polino-
mial mais indicado para aproximá-los é:

a. ( ) regressão linear.
b. ( X ) regressão cúbica.
c. ( ) regressão quadrática.
d. ( ) regressão exponencial.
e. ( ) regressão logarítmica.

18. Com relação a Sistemas Operacionais, considere 
as seguintes afirmativas:

1. Um sistema operacional moderno deve prover 
recursos para processamento de texto e cria-
ção de planilhas.

2. O Sistema Operacional é responsável por criar 
uma interface entre os usuários e os recursos 
de hardware, como por exemplo, monitor e 
impressora.

3. Um sistema operacional moderno deve dispor 
de um sistema de arquivos correspondente, e 
é responsável por gerenciar as permissões de 
arquivos e pastas do sistema de arquivos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

19. Um sistema operacional deve gerenciar os 
seguintes componentes de hardware:

1. Processador.
2. Memória RAM.
3. BIOS.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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24. Suponha que temos dois eventos aleatórios: o 
evento A, que ocorre com probabilidade P(A); e o 
evento B, que ocorre com probabilidade P(B).

Se a probabilidade que os dois eventos ocorram simul-
taneamente é P(A) ∩ P(B) = P(A)P(B), dizemos que os 
eventos A e B são:

a. ( ) multiplicativos.
b. ( ) condicionados.
c. ( ) correlacionados.
d. ( ) interseccionados.
e. ( X ) independentes.

25. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN), uma pesquisa realizada com jovens 
adultos revelou que 51% admitem a possibilidade de 
virem a dirigir embriagados em algumas situações.

Suponha que em uma certa rodovia 51% dos condu-
tores estão dirigindo embriagados. Em uma blitz da 
polícia rodoviária nessa rodovia, são abordados alea-
toriamente para o teste do bafômetro 100 condutores.

Supondo que os condutores embriagados estão ale-
toriamente distríbuidos ao longo da rodovia, assinale 
a alternativa que melhor aproxima a probabilidade de 
que dentre os 100 condutores abordados, exatamente 
51 deles estivessem embriagados.

a. ( X ) 8%
b. ( ) 26%
c. ( ) 51%
d. ( ) 75%
e. ( ) 80%

26. A quantia de R$ 750,00 é aplicada em um inves-
timento que rende juros simples mensais. Se ao final 
de 5 meses o montante total investido (capital inicial + 
juros) é igual a R$800,00, então a taxa de juros simples 
mensais que a aplicação rende é:

a. ( ) Menor do que 1%.
b. ( ) Maior do que 1% e menor do que 1,25%.
c. ( X ) Maior do que 1,25% e menor do que 1,5%.
d. ( ) Maior do que 1,5% e menor do que 1,75%.
e. ( ) Maior do que 1,75%.

22. Um banco deseja melhorar a atenção aos seus 
clientes, habilitando mais caixas para o atendimento. 
Para isso necessita de um modelo estatístico que 
permita conhecer a probabilidade de que uma quan-
tidade de n clientes requeram atendimento em um 
intervalo de tempo T.

Que distribuição de probabilidade deve ser empre-
gada nesse estudo?

a. ( X ) poisson
b. ( ) exponencial
c. ( ) qui-quadrado
d. ( ) binomial
e. ( ) normal

23. Com o objetivo de diminuir os casos de afoga-
mento na temporada de 2015, uma prefeitura de uma 
cidade litorânea encomendou estudos estatísticos 
que identificassem prováveis fatores de risco.

A empresa contratada comparou os dados disponíveis 
e entregou um relatório com a seguinte tabela.

Consumo de sorvete  
no mês (kg)

Quantidade de  
afogamentos no mês

100.000 8

75.000 6

88.000 7

50.000 4

25.000 1

Aplicando o modelo estatístico de regressão linear aos 
dados da tabela abaixo, podemos afirmar que:

a. ( ) Os dados são linearmente correlacionados e 
podemos concluir que o consumo excessivo 
de sorvete aumenta o risco de afogamento.

b. ( ) Há uma correlação não linear entre os dados 
e a correlação entre eles é provavelmente 
espúria.

c. ( ) Há uma correlação não linear entre os dados 
e podemos concluir que o consumo excessivo 
de sorvete aumenta o risco de afogamento.

d. ( X ) Os dados são linearmente correlacionados e a 
correlação entre eles é provavelmente espúria.

e. ( ) Não há correlação estatística entre os dados.
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27. Uma pessoa aplicou um capital em um investi-
mento que rende 3% de juros compostos mensais. Se 
após 2 meses o montante total (capital + juros) gerado 
é de R$22.384,99, então o capital inicial investido foi de:

a. ( ) R$ 21.000,00.
b. ( ) R$ 21.010,00.
c. ( ) R$ 21.090,00.
d. ( X ) R$ 21.100,00.
e. ( ) R$ 21.110,00.

28. Uma pessoa financiou 100% de um imóvel no 
valor de R$ 216.000,00 em 9 anos. O pagamento será 
em prestações mensais e o sistema de amortização é 
o sistema de amortização constante (SAC).

Sabendo que o valor da terceira prestação é de 
R$2.848,00, a taxa de juros mensal cobrada é de:

a. ( ) 0,2%.
b. ( X ) 0,4%.
c. ( ) 0,5%.
d. ( ) 0,6%.
e. ( ) 0,8%.

29. Um título no valor de R$ 2.200,00 foi resgatado 
um mês antes de seu vencimento por R$ 2.090,00.

Logo, a taxa anual de desconto comercial utilizada foi 
de:

a. ( ) 3% ao ano.
b. ( ) 4% ao ano.
c. ( ) 5% ao ano.
d. ( X ) 6% ao ano.
e. ( ) 7% ao ano.

30. A taxa de juros simples mensais de 4,25% é equi-
valente à taxa de:

a. ( ) 12,5% trimestral.
b. ( ) 16% quadrimestral.
c. ( X ) 25,5% semestral.
d. ( ) 36,0% anual.
e. ( ) 52% anual.

Economia e Aspectos da  
Economia Catarinense 10 questões

31. Dentre os fatores que moldaram o processo de 
crescimento econômico iniciado no final dos anos 
1950 e começo dos anos 1960, em Santa Catarina, 
pode-se destacar o seguinte:

a. ( ) O surgimento do setor de cerâmica, baseado 
em grandes empresas, no sul do Estado.

b. ( X ) Os investimentos em transporte e energia, 
especialmente a criação da Centrais Elétricas 
de Santa Catarina.

c. ( ) A consolidação do setor agrícola exportador, 
com destaque para a expansão de produtos 
sem transformação industrial, como soja, 
milho e trigo.

d. ( ) A liderança de pequenas e médias empresas 
em setores dinâmicos como papel e celulose 
e fiação.

e. ( ) A liderança de empresas de capital multina-
cional, especialmente em setores dinâmicos 
como o complexo agroindustrial e o vestuário.

32. O exame da experiência da dinâmica populacio-
nal de Santa Catarina no período 1980-2000 permite 
afirmar:

a. ( ) A taxa de crescimento da população residente 
em Santa Catarina aumentou na década de 
1990, em relação à década de 1980, devido ao 
saldo migratório positivo para o Estado.

b. ( ) Distinto do padrão nacional, a população rural 
não perde participação relativa no total da 
população de Santa Catarina ao longo dos 
anos 1970 e 1980.

c. ( ) Santa Catarina é o Estado (com base em dados 
de 2000) com a menor densidade demográfica 
(habitantes por km2) da Região Sul.

d. ( ) Dentre os municípios catarinenses com maior 
taxa de urbanização, destacam-se municípios 
de pequeno e médio porte das Regiões Oeste 
e do Planalto Central do Estado.

e. ( X ) Dentre as grandes regiões de Santa Catarina, 
ao longo da década de 1990, as regiões 
Serrana e Oeste perderam população, 
enquanto a região do Vale do Itajaí ganhou 
população.
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35. Considere dois bens, A e B, em um determinado 
mercado. Suponha que a demanda por A é inelástica e 
que a demanda por B é elástica.

Logo, é correto afirmar:

a. ( X ) Uma das características do bem B é possuir 
um grande número de bens substitutos.

b. ( ) Uma redução de 10% no preço de A e no 
preço de B resulta um aumento percentual na 
quantidade demandada maior em A do que 
em B.

c. ( ) Um mesmo choque contracionista de oferta 
gera uma elevação de preços maior em B do 
que em A.

d. ( ) Os empresários que produzem o bem A têm 
maiores receitas do que os empresários que 
produzem o bem B quando ambos adotam 
estratégias de redução de preços.

e. ( ) Exemplos de bens que apresentam as carac-
terísticas de B são o sal, o pão francês e a 
gasolina.

36. Sobre o conceito de déficit público e suas alterna-
tivas de financiamento, é correto afirmar:

a. ( ) O conceito de déficit público nominal inclui o 
pagamento de juros reais da dívida pública e 
exclui o pagamento de correção monetária.

b. ( ) A venda de ativos através de um programa de 
privatização tem como efeito de curto prazo o 
aumento do déficit público.

c. ( X ) Um aumento do déficit público pode ser 
financiado pelo aumento da dívida pública.

d. ( ) O conceito de necessidade de financiamento 
do setor público (NFSP) operacional exclui do 
cálculo o pagamento de juros reais e o paga-
mento de correção monetária sobre a dívida 
pública.

e. ( ) A definição de necessidade de financiamento 
do setor público(NFSP) primário é a mais 
relevante do ponto de vista da medida do 
esforço fiscal, pois inclui todas as despesas do 
governo em gastos correntes, investimentos e 
pagamentos de juros e correção monetária.

33. Sobre o período de crescimento socioeconômico 
de Santa Catarina no período 1880 a 1945, é correto 
afirmar:

a. ( ) São fundadas as primeiras colônias de imi-
grantes, especialmente alemães, como a de 
São Paulo de Blumenau.

b. ( ) O crescimento estadual era baseado na rápida 
expansão de indústrias dinâmicas que se esta-
beleceram e se expandiram em novos centros 
urbanos, como a indústria metalúrgica em 
Joinville, a indústria de papel e celulose no 
Planalto e a indústria de cerâmica no sul.

c. ( ) O crescimento da indústria catarinense, espe-
cialmente das empresas de grande porte, era 
comandado pela expansão de demanda nos 
centros urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro 
e restrito, portanto, pelos gargalos de infraes-
trutura entre Santa Catarina e o centro do país.

d. ( X ) O padrão de crescimento era dado pelo 
capital mercantil e pela pequena produção. 
Expandiram-se setores como o têxtil em 
Blumenau, a erva-mate no Planalto Norte e 
carvão no sul.

e. ( ) A expansão industrial ocorreu de modo bas-
tante diversificado, tanto do ponto de vista 
regional como setorial, com uma clara e deci-
siva experiência de planejamento comandado 
pelo governo estadual.

34. Dentre as medidas que podem neutralizar o 
efeito recessivo de uma contração dos gastos do 
governo pode-se citar:

a. ( ) A venda de títulos federais ao público.
b. ( X ) A redução do encaixe compulsório dos ban-

cos comerciais junto ao banco central.
c. ( ) O aumento das taxas de juros em operações 

de redesconto.
d. ( ) O aumento da carga tributária através de 

impostos incidentes sobre o consumo, como 
o IPI e o ICMS.

e. ( ) Uma medida seletiva de crédito público, que 
limite o volume disponível de financiamento 
aos projetos mais rentáveis de investimento.
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39. Analise o texto abaixo:

“O Plano estabeleceu que o Estado passasse a utilizar 
instrumentos de políticas econômicas para implantar 
e ampliar a infraestrutura social básica. O Plano partiu 
de um diagnóstico profundo da realidade econômica, 
social e cultural do Estado. O Plano estabeleceu a pro-
moção de três áreas básicas de desenvolvimento: O 
Homem, O Meio e A Expansão Econômica”.

O texto contém as características que descrevem a 
seguinte experiência de planejamento econômico em 
Santa Catarina:

a. ( ) O PCD (Projeto Catarinense de 
Desenvolvimento, de 1971-1974).

b. ( ) O PG (Plano de Governo, de 1975-1979).
c. ( X ) O PLAMEG I (Plano de Metas do Governo I,  

de 1961-1965).
d. ( ) O POE (Plano de Obras e Equipamentos,  

de 1956-1960).
e. ( ) O PLAMEG II (Plano de Metas do Governo II, 

de 1966-1970).

40. Sobre o desempenho do comércio exterior catari-
nenses em 2013, é correto afirmar:

a. ( ) Apoiado pela desvalorização do Real frente ao 
Dólar, Santa Catarina voltou a registrar superá-
vit comercial em 2013.

b. ( ) As exportações de milho em grão mantêm-se 
entre os três produtos de maior valor expor-
tado pelo Estado no ano de 2013.

c. ( ) Há pelo menos duas empresas de pisos cerâ-
micos entre as cinco maiores exportadoras 
(em valor) do Estado em 2013.

d. ( ) Houve um significativo aumento do valor 
das exportações de combustíveis devido ao 
aumento da capacidade de refino em Santa 
Catarina em 2013.

e. ( X ) Entre os cinco produtos mais importados (em 
valor) pelo Estado em 2013 estão insumos 
para o setor industrial como catodos de cobre 
e fios de fibras sintéticas.

37. Sobre a estrutura de mercado conhecida como 
concorrência monopolista, é correto afirmar:

a. ( ) Existe um grande número de firmas que pro-
duzem bens homogêneos e auferem lucros 
puros positivos no longo prazo.

b. ( ) A maximização do lucro do produtor, no curto 
prazo, ocorre quando a curva de demanda é 
igual à curva de custo marginal.

c. ( ) Na condição de curto prazo de maximização 
do lucro, o preço estabelecido pelo produtor 
é igual ao custo marginal.

d. ( ) Na condição de curto prazo de maximização 
do lucro, a receita marginal é igual ao custo 
marginal e o custo marginal é mínimo.

e. ( X ) Os produtores defrontam-se no mercado com 
uma curva de demanda negativamente incli-
nada, mas operam em uma indústria em que 
não existem barreiras de entrada e saída.

38. É correto afirmar em relação aos portos de São 
Francisco do Sul e Itajaí, respectivamente, que:

a. ( X ) O primeiro é predominantemente um porto 
exportador de granéis agrícolas, enquanto o 
segundo é um porto caracterizado pela movi-
mentação de contêineres.

b. ( ) O primeiro é um porto público administrado 
pelo Governo do Estado, enquanto o segundo 
é um terminal de uso privativo.

c. ( ) O primeiro é um porto público administrado 
pela Prefeitura Municipal de São Francisco 
do Sul, enquanto o segundo é o maior porto 
exportador de Santa Catarina.

d. ( ) O primeiro é um porto de águas profundas, 
com um calado de 14 m, enquanto o segundo 
é um porto fluvial com amplas áreas de arma-
zenagem dentro da área do porto organizado.

e. ( ) O primeiro é um porto especializado em 
importação de combustíveis e bens manu-
faturados, enquanto o segundo é um porto 
especializado em cargas soltas como produ-
tos siderúrgicos e celulose.
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Direito Civil 10 questões

41. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( ) Consideram-se bens imóveis, para efeitos 
legais, os direitos reais sobre objetos móveis.

b. ( X ) Por vontade das partes ou por determinação 
legal, os bens naturalmente divisíveis podem 
tornar-se indivisíveis.

c. ( ) Considera-se divisível o bem, móvel ou imóvel, 
que pode substituir-se por outros da mesma 
espécie, qualidade e quantidade.

d. ( ) A pluralidade de bens singulares com desti-
nação única e pertencentes à mesma pessoa 
constitui uma universalidade de direitos.

e. ( ) As benfeitorias são melhoramentos ou acrés-
cimos sobrevindos ao bem com ou sem a 
intervenção do seu proprietário, possuidor ou 
detentor.

42. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( X ) Para efeitos legais, ao sucessor singular é 
facultado unir sua posse à do antecessor.

b. ( ) A posse da coisa não se transmite aos herdei-
ros ou legatários do possuidor.

c. ( ) Os atos de mera permissão ou tolerância indu-
zem os efeitos da posse quando, em nome 
próprio, o representante do proprietário passa 
exercer os poderes inerentes à propriedade.

d. ( ) A aquisição da posse é direito personalíssimo 
e só pode ser materializada pela própria pes-
soa do possuidor.

e. ( ) O possuidor tem a faculdade de usar, gozar 
e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a pos-
sua ou detenha.

43. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( ) O ato ilícito é por natureza doloso.
b. ( ) O dano moral puro não é considerado ato 

ilícito.
c. ( ) Apenas a legítima defesa é considerada causa 

excludente da prática do ato ilícito.
d. ( ) Todo ato lesivo que violar direito e causar 

dano a outrem é considerado ato ilícito.
e. ( X ) O exercício de um direito com excesso mani-

festo aos limites impostos pela boa-fé caracte-
riza o ato ilícito.

44. De acordo com o Código Civil Brasileiro, prescreve 
em um ano:

a. ( ) a pretensão para haver juros, dividendos ou 
quaisquer prestações acessórias.

b. ( ) a pretensão de ressarcimento de enriqueci-
mento sem causa.

c. ( ) a pretensão do vencedor para haver do ven-
cido o que despendeu em juízo.

d. ( X ) a pretensão dos árbitros e peritos pela percep-
ção de emolumentos, custas e honorários.

e. ( ) a pretensão para haver prestações alimenta-
res, a partir da data em que se vencerem.

45. Assinale alternativa correta de acordo com a Lei 
de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

a. ( ) A lei revogada tem seus efeitos restaurados 
quando a lei revogadora perder a vigência.

b. ( ) A obrigatoriedade da lei brasileira, nos esta-
dos estrangeiros, inicia três anos depois de 
oficialmente publicada.

c. ( ) A lei começa a vigorar em todo o país, impre-
terivelmente, dentro de quarenta e cinco dias 
depois de oficialmente publicada.

d. ( ) Não se consideram lei as correções a texto de 
lei já em vigor.

e. ( X ) Não se destinando à vigência temporária, a 
lei terá vigor até que outra a modifique ou 
revogue.
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49. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( ) A escritura pública, mesmo que não lavrada 
em notas de tabelião, faz prova plena, porque 
dotada de fé pública.

b. ( X ) Aquele que se nega a submeter-se a exame 
médico necessário não poderá aproveitar-se 
de sua recusa.

c. ( ) As declarações constantes de documentos 
assinados presumem-se verdadeiras em rela-
ção às pessoas que, direta ou indiretamente, 
participaram da elaboração do documento.

d. ( ) A prova exclusivamente testemunhal só se 
admite nos negócios jurídicos cujo valor não 
exceda a quarenta vezes o salário mínimo 
vigente no País ao tempo em que foram 
celebrados.

e. ( ) O instrumento particular, feito e assinado, 
para ter efeitos contra terceiros deverá antes 
ser registrado no registro público.

50. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( X ) A propriedade fiduciária de veículo automotor 
é constituída com o registro do contrato, cele-
brado por instrumento público ou particular, 
que lhe serve de título, na repartição compe-
tente para o licenciamento, fazendo-se a ano-
tação no certificado de registro.

b. ( ) Apenas o terceiro interessado que pagar a 
dívida poderá se sub-rogar de pleno direito 
no crédito e na propriedade fiduciária.

c. ( ) Considera-se fiduciária a propriedade de coisa 
móvel fungível que o devedor, como forma de 
garantia, transfere a posse ao credor.

d. ( ) Com a constituição da propriedade fiduciária, 
dá-se o desdobramento da posse, tornando-

-se o devedor possuidor indireto da coisa.
e. ( ) É lícita a estipulação de cláusula em con-

trato fiduciário que autorize o proprietário 
fiduciário a ficar com a coisa alienada em 
garantia, se a dívida fiduciária não for paga no 
vencimento.

46. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( X ) A conversão da obrigação em perdas e danos 
retira a sua qualidade de indivisível.

b. ( ) Cabe ao credor exercer o direito de escolha 
nas obrigações alternativas, se outra coisa não 
se estipulou.

c. ( ) Em havendo dois ou mais devedores e a pres-
tação for divisível, cada um responderá pela 
dívida toda.

d. ( ) Na pluralidade de credores, a remissão da 
dívida por um deles acarretará a extinção da 
obrigação para com os demais.

e. ( ) Convertendo-se a prestação em perdas e 
danos, extingue-se, para todos os efeitos, a 
solidariedade da obrigação.

47. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( ) São incapazes de exercer certos atos da vida 
civil os menores de dezesseis anos.

b. ( ) Com o casamento, cessará a incapacidade 
absoluta.

c. ( ) Os pródigos são considerados absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil.

d. ( X ) Aqueles que, mesmo por causa transitória, 
não puderem exprimir sua vontade são consi-
derados absolutamente incapazes.

e. ( ) A menoridade cessa aos dezesseis anos com-
pletos, quando a pessoa fica habilitada à prá-
tica de todos os atos da vida civil.

48. De acordo com o Código Civil Brasileiro, qual o 
defeito do negócio jurídico que se materializa quando 
alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pes-
soa de sua família, de grave dano conhecido pela outra 
parte, assume obrigação excessivamente onerosa?

a. ( ) Lesão
b. ( ) Simulação
c. ( X ) Estado de perigo
d. ( ) Erro ou ignorância
e. ( ) Fraude contra credor
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53. Assinale a alternativa correta em relação aos 
crimes contra a ordem tributária.

a. ( ) Compete à justiça estadual processar e julgar 
os crimes contra a ordem tributária.

b. ( ) Os crimes contra a ordem tributária são ape-
nados com reclusão e multa.

c. ( ) São considerados crimes com sujeitos ativos 
próprios, porque as condutas descritas são 
praticadas por particulares contra o erário.

d. ( ) O prazo para atendimento de exigência admi-
nistrativa fiscal é de dez dias, sob pena de 
caracterização de crime de omissivo.

e. ( X ) A omissão de informação que acarrete a 
supressão ou redução de contribuição social é 
considerada crime contra a ordem tributária.

54. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Penal.

a. ( X ) No peculato culposo, a reparação do dano 
antes da sentença irrecorrível é causa de 
extinção da punibilidade do agente.

b. ( ) O crime de abandono de função somente 
estará caracterizado após o decurso de trinta 
dias.

c. ( ) Pratica crime de corrupção passiva o servi-
dor público que participa de rateio de valor 
obtido por meio ilícito.

d. ( ) O sujeito ativo nos crimes praticados contra 
a administração pública deve ser funcionário 
público, assim caracterizado aquele que, de 
forma remunerada, exerce cargo, emprego ou 
função pública.

e. ( ) O delito de alteração não autorizada de sis-
tema de informações exige dolo específico 
de obter vantagem indevida para si ou para 
outrem.

Direito Penal 5 questões

51. Assinale a alternativa correta em relação ao crime 
falimentar de fraude contra credor.

a. ( ) Não se admite concurso de pessoas no tipo 
penal de fraude contra credores.

b. ( X ) A elaboração de escrituração contábil com 
dados inexatos é considerada causa de 
aumento de pena.

c. ( ) A fraude contra credores estará caracterizada 
quando o falido, depois da sentença que 
decretar a falência, conceder a recuperação 
judicial ou homologar a recuperação extraju-
dicial, executar ato fraudulento de que resulte 
ou possa resultar prejuízo aos credores.

d. ( ) O juiz, não constatando ser prática habitual 
de condutas fraudulentas por parte do falido, 
poderá reduzir a pena aplicada no crime de 
fraude contra o credor.

e. ( ) Se o devedor manteve ou movimentou recur-
sos ou valores paralelamente à contabilidade 
exigida pela legislação, a pena aplicada será 
de detenção.

52. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Penal.

a. ( ) A ação penal pública é promovida mediante 
queixa oferecida pelo Ministério Público.

b. ( ) A ação pública é promovida pelo Ministério 
Público, mediante representação do ofendido 
ou de requisição do Ministro da Justiça.

c. ( X ) A ação de iniciativa privada pode ser utilizada 
nos crimes de ação pública, se o Ministério 
Público não oferecer denúncia no prazo legal.

d. ( ) A vítima ou quem tenha qualidade para repre-
sentá-la poderá intentar ação pena privada 
mediante denúncia.

e. ( ) No caso de morte do autor do crime, o ofen-
dido tem o direito de oferecer queixa ou de 
prosseguir na ação contra o cônjuge, ascen-
dente, descendente ou irmão do agressor.
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57. Acerca da teoria dos atos administrativos, assinale 
a alternativa correta.

a. ( ) Atos administrativos ilegais são convalidados 
com a sua publicação regular.

b. ( ) A anulação do ato administrativo é prerroga-
tiva exclusiva do Poder Judiciário.

c. ( ) Os atos administrativos discricionários prati-
cados por agentes incompetentes podem ser 
revogados.

d. ( ) A moralidade, como elemento integrante do 
mérito administrativo, não pode ser aferida 
pelo Poder Judiciário em sede de controle dos 
atos da Administração Pública.

e. ( X ) A Administração pode revogar seus próprios 
atos por motivo de conveniência ou oportu-
nidade, respeitados os direitos adquiridos. A 
revogação, a propósito, é atribuição exclusiva 
da Administração Pública e tem efeitos ex nunc.

58. Em atenção às entidades da Administração 
Indireta, assinale a alternativa correta de acordo com 
a Consti tuição da República.

a. ( X ) As sociedades de economia mista são criadas 
com personalidade jurídica de direito privado 
para a prestação de serviços públicos ou para 
o desenvolvimento de atividade econômica 
em sentido estrito.

b. ( ) Somente por lei específica poderão ser criadas 
as empresas públicas e poderá ser autorizada 
a instituição de autarquia e de fundação, 
cabendo à lei complementar, neste último 
caso, definir as áreas de sua atuação.

c. ( ) As empresas públicas são criadas com per-
sonalidade jurídica de direito público e 
sujeitam-se à fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial exer-
cida pelos Tribunais de Contas.

d. ( ) As autarquias são criadas com personalidade 
jurídica de direito privado e a criação de 
suas subsidiárias depende de autorização 
legislativa.

e. ( ) Apenas as entidades que possuam personali-
dade jurídica de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qua-
lidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.

55. Em relação à Lei de Improbidade Administrativa, a 
representação por ato de improbidade contra agente 
público ou terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente, constitui:

a. ( ) fato atípico.
b. ( ) infração civil punida por meio de multa.
c. ( ) infração administrativa sancionada por meio 

de vedação a direitos civis.
d. ( X ) crime apenado com pena de detenção e multa.
e. ( ) contravenção penal punida com prisão sim-

ples ou multa.

Direito Administrativo 10 questões

56. Analise as afirmativas abaixo, de acordo com 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Florianópolis, Lei Complementar Municipal no 63/2003, 
em sua redação atual.

1. Reintegração é o ato que determina o rein-
gresso no serviço público de servidor aposen-
tado, quando insubsistentes os motivos da 
aposentadoria.

2. Recondução é o ato de reinvestidura do ser-
vidor no cargo que provera anteriormente, 
decorrente da reintegração de outro servidor 
no cargo ocupado pelo reconduzido.

3. Reversão é o reingresso no Serviço Público 
Municipal de servidor cuja demissão tenha 
sido invalidada por sentença judicial, com 
todos os direitos do cargo, como se em efe-
tivo exercício estivera

4. Aproveitamento é o ato de investidura em 
cargo de provimento efetivo de servidor colo-
cado em disponibilidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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61. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis, em sua redação atual, estão compreen-
didos na legislação da política do desenvolvimento 
urbano:

1. Plano Diretor.
2. Plano de Transportes Urbanos.
3. Lei do Parcelamento do Solo.
4. Código de Obras e Edificações.
5. Código de Posturas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 1.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

62. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Lei Orgânica do Município de Florianópolis, em sua 
redação atual.

a. ( ) Compete privativamente ao Tribunal de 
Contas do Estado julgar as contas do Prefeito.

b. ( ) Compete privativamente ao Prefeito conceder 
licença ao Vice-Prefeito para afastamento do 
cargo em período não superior a 30 dias.

c. ( ) O Município de Florianópolis poderá dar 
nome de pessoas vivas a bens e serviços 
públicos de qualquer natureza.

d. ( X ) O Município de Florianópolis terá área reser-
vada para “Aterro Sanitário” e/ou “Estação de 
Tratamento de Resíduos Sólidos”, cujo local 
será escolhido através de consulta plebiscitá-
ria, com base em áreas previamente definidas 
por comissão técnica.

e. ( ) A publicação dos atos municipais normativos 
poderá ocorrer em murais fixados nas sedes 
dos poderes, sendo facultada a sua disponibi-
lização no Diário Eletrônico do Município.

59. Considere os seguintes conceitos fixados nas 
disposições preliminares do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Florianópolis:

1. centros de serviço especializados que 
compõem as unidades administrativas da 
Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações Municipais.

2. lugar instituído na organização do serviço 
público, com denominação própria, atribui-
ções específicas e estipêndio correspondente 
pago pelo erário Municipal, para ser provido e 
exercido por um titular, na forma estabelecida 
em lei.

3. conjunto de cargos, do menor para o maior 
nível de classe, de maneira ascendente, 
pertencentes ao quadro único dos servido-
res públicos da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Municipais.

4. conjunto de cargos da mesma complexidade 
e/ou especificações exigidas, de igual padrão 
de vencimentos.

Relacione tais conceitos, pela ordem, com as suas 
respectivas nomenclaturas fixadas pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Florianópolis, 
conforme a Lei Complementar Municipal no 63/2003, 
em sua redação atual:

a. ( ) 1. Classe; 2. Cargo público;  
3. Áreas de atividade; 4. Carreira.

b. ( X ) 1. Áreas de atividade; 2. Cargo público;  
3. Carreira; 4. Classe.

c. ( ) 1. Áreas de atividade; 2. Cargo público;  
3. Classe; 4. Carreira.

d. ( ) 1. Carreira; 2. Área de atividade;  
3. Classe; 4. Cargo público.

e. ( ) 1. Áreas de atividade; 2. Classe;  
3. Carreira; 4. Cargo público.

60. A expedição de decreto pelo Chefe do Poder 
Executivo decorre do poder:

a. ( ) vinculado.
b. ( ) de polícia.
c. ( X ) regulamentar.
d. ( ) hierárquico.
e. ( ) disciplinar.
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65. Em atenção à disciplina dos servidores públi-
cos, assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição da República.

a. ( ) É vedado ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical.

b. ( ) Regra geral, o prazo de validade do concurso 
público será de até 4 anos, prorrogável uma 
vez, por igual período.

c. ( ) São estáveis após 2 anos de efetivo exercício 
os servidores nomeados para o cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso 
público.

d. ( X ) As funções de confiança e os cargos em 
comissão destinam-se apenas às atribuições 
de direção, chefia e assessoramento.

e. ( ) A remuneração e o subsídio dos servidores 
públicos poderão ser alterados por decreto 
legislativo, assegurada a revisão geral anual, 
sempre na mesma data e sem distinção de 
índices.

Direito Empresarial 10 questões

66. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a 
alternativa correta em relação ao direito de empresa.

a. ( X ) O preponente responde com o gerente pelos 
atos que este pratique em seu próprio nome, 
mas à conta daquele.

b. ( ) O preposto pode, a qualquer tempo no 
exercício do seu oficio, fazer-se substituir por 
alguém de sua confiança no desempenho da 
preposição.

c. ( ) Ao preposto não é vedado negociar por conta 
própria ou de terceiro, tampouco lhe é vedado 
participar, desde que indiretamente, de opera-
ção do mesmo gênero da que lhe foi cometida.

d. ( ) O gerente não pode estar em juízo em nome 
do preponente, mesmo que pelas obrigações 
resultantes do exercício da sua função.

e. ( ) A responsabilidade dos preponentes pelos 
atos de quaisquer prepostos, praticados nos 
seus estabelecimentos e relativos à atividade 
da empresa, é limitada aos atos autorizados 
por escrito.

63. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis, em sua redação atual, a concessão admi-
nistrativa de bens públicos de uso especial e dominiais 
dependerá de lei e licitação na modalidade:

a. ( X ) concorrência.
b. ( ) pregão.
c. ( ) leilão.
d. ( ) concurso.
e. ( ) tomada de preços.

64. Em atenção à teoria dos contratos administrati-
vos, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Federal no 8.666/93, em sua redação atual.

a. ( ) Os contratos administrativos podem ser forma-
lizados com prazo de vigência indeterminado.

b. ( X ) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal 
com a Administração, salvo o de pequenas 
compras de pronto pagamento, assim entendi-
das aquelas de valor não superior a R$ 4.000,00, 
feitas em regime de adiantamento.

c. ( ) Os contratos administrativos serão, neces-
sariamente, formalizados por instrumento 
lavrado nos cartórios competentes, devendo, 
ainda, constar a assinatura de duas testemu-
nhas, como condição indispensável para a sua 
eficácia.

d. ( ) As cláusulas econômico-financeiras dos con-
tratos administrativos poderão ser alteradas 
unilateralmente pela Administração Pública, 
sem prévia concordância do contratado.

e. ( ) A declaração de nulidade do contrato admi-
nistrativo exonera a Administração Pública do 
dever de indenizar o contratado pelo que este 
houver executado até a data em que ela for 
declarada.
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69. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a 
alternativa correta em relação ao direito de empresa.

a. ( ) É permitida a escrituração em língua e moeda 
estrangeira, desde que constem de livro pró-
prio, regularmente autenticado.

b. ( X ) Apesar de indispensável, o livro Diário pode 
ser substituído por fichas no caso de escritura-
ção mecanizada ou eletrônica.

c. ( ) Os livros obrigatórios utilizados para a conta-
bilidade e escrituração da empresa, antes de 
postos em uso, devem ser autenticados no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

d. ( ) O livro Diário não admite registro resumido, 
pois devem ser lançadas, com individuação, 
clareza e caracterização do documento res-
pectivo, dia a dia, por escrita direta ou repro-
dução, todas as operações relativas ao exercí-
cio da empresa.

e. ( ) A ausência da assinatura do técnico em 
ciências contábeis no balanço patrimonial e 
no resultado econômico, pode ser suprida 
pela subscrição do empresário ou sociedade 
empresária.

70. Assinale a alternativa correta, de acordo com a 
Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, 
a extrajudicial e a falência do empresário e da socie-
dade empresária.

a. ( X ) A alteração do controle societário constitui 
um meio de recuperação judicial.

b. ( ) Está sujeito ao regime da falência o devedor 
que exercer sociedade empresária, sociedade 
empresária individual e sociedade civil.

c. ( ) O devedor poderá requerer a homologação 
judicial do pedido de recuperação judicial, 
juntando sua justificativa e o documento que 
contenha as assinaturas de todos os credores 
que a ele aderiram.

d. ( ) O devedor poderá propor negociar com cre-
dores, titulares de créditos de natureza tribu-
tária, trabalhista ou acidentária, o plano de 
recuperação extrajudicial.

e. ( ) A falência poderá ser requerida pelo próprio 
empresário ou sociedade empresária a fim de 
permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses 
dos credores.

67. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a 
alternativa correta em relação ao direito de empresa.

a. ( ) Na sociedade limitada é vedada a administra-
ção por pessoa não sócia.

b. ( ) A designação, de uma ou mais pessoa, para 
administrar a sociedade limitada deve estar 
no contrato social.

c. ( ) Compete exclusivamente aos sócios adminis-
trar a sociedade simples, sendo as delibera-
ções tomadas por maioria de votos, contados 
segundo o valor das quotas de cada um.

d. ( ) A administração da sociedade simples, nada 
dispondo o contrato social, compete ao sócio 
que possuir o maior número de cotas.

e. ( X ) Na sociedade limitada, a administração atri-
buída no contrato a todos os sócios não se 
estende de pleno direito aos que posterior-
mente adquiram essa qualidade.

68. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a 
alternativa correta em relação ao direito de empresa.

a. ( ) Ocorre a fusão quando duas sociedades se 
unem, sem extinção das mesmas, para for-
mar sociedade de administração conjunta, 
que será responsável por todos os direitos e 
obrigações.

b. ( ) Na transformação, a sociedade transformada 
após a sua extinção deverá ser constituída 
e inscrita de acordo com o tipo em que vai 
operar-se.

c. ( X ) O ato de transformação independe de dissolu-
ção ou liquidação da sociedade, e obedecerá 
aos preceitos reguladores da constituição e ins-
crição próprios do tipo em que vai converter-se.

d. ( ) O ato de fusão consiste na absorção de uma 
ou várias sociedades por outra, que lhes 
sucede em todos os direitos e obrigações, 
devendo todas aprová-la, na forma estabele-
cida para os respectivos tipos.

e. ( ) A cisão determina a extinção das socieda-
des que se unem, para formar sociedade 
nova, que a elas sucederá nos direitos e nas 
obrigações.
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74. Assinale a alternativa correta em relação às socie-
dades anônimas.

a. ( ) A responsabilidade do sócio é limitada ao 
volume de capital correspondente às cotas 
integralizadas.

b. ( X ) O capital social poderá ser formado com 
contribuições em dinheiro ou em qualquer 
espécie de bens suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.

c. ( ) A sociedade anônima pode ter como objeto 
qualquer atividade com fim lucrativo ou não, 
desde que não contrário à lei, à ordem pública 
e aos bons costumes.

d. ( ) O nome empresarial da sociedade anônima 
deverá corresponder ao ramo do objeto social, 
vedado figurar o nome de sócio ou acionista.

e. ( ) O contrato social da sociedade anônima defi-
nirá, de modo preciso e completo, o objeto 
social.

75. Assinale a alternativa que caracteriza correta-
mente o estado de falência, de acordo com a Lei 
no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a 
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária.

a. ( ) A sociedade civil que, executada por título 
extrajudicial líquido, não paga, não deposita e 
não nomeia à penhora bens suficientes den-
tro do prazo legal.

b. ( ) A empresa pública que simula a transferência 
de seu principal estabelecimento com o obje-
tivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou 
para prejudicar credor.

c. ( ) Quando a sociedade de economia mista deixa 
de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação 
assumida no plano de recuperação judicial.

d. ( X ) Caso o devedor transfira o seu estabeleci-
mento a terceiro, credor ou não, sem o con-
sentimento de todos os credores e sem ficar 
com bens suficientes para solver seu passivo.

e. ( ) A sociedade comercial que, sem relevante 
razão de direito, não paga obrigação líquida 
materializada em título ou títulos executivos 
cuja soma ultrapasse o equivalente a vinte 
salários-mínimos na data do pedido de falência.

71. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a 
alternativa correta em relação ao direito de empresa.

a. ( ) A sociedade em conta de participação 
poderá adotar, a critério de sua constituição, 
o nome empresarial sob a forma de firma ou 
denominação.

b. ( ) O nome de sócio que vier a falecer pode ser 
conservado na firma social, desde que a pes-
soa tenha concorrido para o bom êxito da 
formação da empresa.

c. ( X ) O nome empresarial não pode ser objeto de 
alienação.

d. ( ) A sociedade anônima poderá adotar o 
nome sob a forma de firma ou denominação 
designativa do objeto social, integrada pelas 
expressões “sociedade anônima” ou “compa-
nhia”, por extenso ou abreviadamente.

e. ( ) A sociedade limitada deverá adotar o nome 
sob a forma de firma, integrada ao final pela 
palavra “limitada” ou a sua abreviatura.

72. De acordo com o Código Civil Brasileiro, em 
relação ao direito de empresa, em que prazo deve ser 
recomposto o quadro societário para que não ocorra 
a extinção da sociedade simples pela falta da plurali-
dade de sócios?

a. ( ) 30 dias
b. ( ) 90 dias
c. ( ) 120 dias
d. ( X ) 180 dias
e. ( ) 360 dias

73. De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, 
assinale a alternativa que corresponde corretamente 
ao título negociável emitido por sociedades por ações, 
que confere aos seus titulares, nas condições cons-
tantes do certificado, o direito de subscrever ações do 
capital social da companhia, dentro do limite de capi-
tal autorizado no estatuto.

a. ( ) Debênture
b. ( ) Ação nominal
c. ( ) Comercial paper
d. ( ) Parte beneficiária
e. ( X ) Bônus de subscrição
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79. De acordo com a LC 07/1997, constitui fato gera-
dor da obrigação tributária principal, tratando-se de 
imposto:

a. ( ) Qualquer ação ou omissão definida em lei 
tributária como infração.

b. ( ) Qualquer estado de fato ou situação jurídica 
que demonstre ter o Município exercitado o 
seu poder de polícia, ou ter o contribuinte se 
utilizado ou beneficiado, efetiva ou poten-
cialmente, do serviço público que constitua o 
fundamento de sua instituição.

c. ( X ) O estado de fato ou a situação jurídica defi-
nidos pela lei tributária como dando origem, 
por si ou por seus resultados, efetivos ou 
potenciais, ao direito da Fazenda Municipal 
constituir seu crédito fiscal.

d. ( ) Qualquer estado de fato ou situação jurídica 
que demonstre a ocorrência material das 
circunstâncias, diretamente relacionadas com 
o fundamento de sua instituição, definidas em 
lei tributária como dando origem ao direito da 
Fazenda Municipal constituir o crédito fiscal 
correspondente.

e. ( ) A apresentação de declarações e guias, nas 
épocas próprias, a emissão de documentos 
fiscais previstos em lei e a escrituração, em 
livros próprios, dos eventos ensejadores da 
relação tributária.

80. Assinale a alternativa correta com base na Lei 
Complementar 007/1997.

a. ( ) Compete à Secretaria Municipal de Receita o 
controle e a execução da dívida ativa.

b. ( ) A protocolização de consulta, quando for-
mulada pelo sujeito passivo, não suspende o 
prazo para pagamento do tributo.

c. ( ) Serão cancelados por ato do Procurador-Geral 
do Município os créditos fiscais inscritos em 
dívida ativa quando legalmente prescritos.

d. ( X ) A certidão negativa de débitos será fornecida 
dentro de cinco dias úteis, no máximo, da 
data da entrada do requerimento.

e. ( ) Cabe ao Secretário Municipal de Receita con-
ceder desconto, abatimento ou perdão da 
dívida ativa regularmente inscrita.

Legislação Tributária  
do Município 25 questões

76. Analise o texto abaixo:

Dispondo sobre os incentivos fiscais, a Lei Comple-
mentar 007/1997 estabelece que os contribuintes de 
quaisquer impostos municipais, pessoas físicas ou 
jurídicas, poderão abater, no momento do pagamento, 
o valor de doações, patrocínio ou investimentos que 
incentivarem o desporto e as atividades desportivas, 
no limite de até     do valor devido a cada inci-
dência dos impostos.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) 1%.
b. ( ) 2%.
c. ( X ) 4%.
d. ( ) 10%.
e. ( ) 20%.

77. Com base na Lei Complementar 007/97, a legisla-
ção tributária que dispuser sobre a dispensa do cum-
primento de obrigações tributárias acessórias será 
interpretada:

a. ( X ) Literalmente.
b. ( ) Restritivamente.
c. ( ) Extensivamente.
d. ( ) Favoravelmente ao Fisco.
e. ( ) Favoravelmente ao contribuinte.

78. O tipo de lançamento efetuado pelo órgão fazen-
dário quando a declaração não é prestada, por quem 
de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, 
denomina-se:

a. ( ) Por declaração.
b. ( ) Por arbitramento.
c. ( ) Por homologação.
d. ( ) Autolançamento.
e. ( X ) De ofício.
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84. De acordo com a LC 007/97, é correto afirmar 
sobre o auto de infração:

a. ( ) A assinatura do autuado constitui formalidade 
essencial à validade do auto de infração.

b. ( ) O auto será lavrado em três vias, no mínimo, 
com precisão e clareza, sem entrelinhas, 
emendas ou rasuras.

c. ( ) O auto de infração deverá conter o mon-
tante do tributo não recolhido, devidamente 
atualizado.

d. ( ) O auto de infração será padronizado, con-
forme modelo a ser baixado pelo Secretário 
de Administração.

e. ( X ) As omissões ou incorreções do auto não 
acarretam sua nulidade, quando do processo 
constarem elementos suficientes para deter-
minação da infração e do infrator.

85. A respeito do Conselho Municipal de 
Contribuintes de Florianópolis, assinale a alternativa 
correta.

a. ( ) Compõe-se de quinze membros, sendo qua-
torze Conselheiros e um Presidente.

b. ( X ) Os processos contenciosos serão julgados em 
instância única.

c. ( ) O Presidente deverá ser o representante da 
Fazenda Municipal.

d. ( ) O mandato dos Conselheiros será de três anos, 
vedada a recondução.

e. ( ) Os membros do Conselho não possuem 
direito a férias anuais.

86. Nos termos da LC 07/1997, é incorreto afirmar 
sobre o processo administrativo contencioso tributário:

a. ( X ) Os sujeitos passivos não terão direito ao uso 
da palavra durante as sessões de julgamento.

b. ( ) Das decisões das Câmaras de Julgamento 
caberá recurso ao Pleno, no prazo de dez dias.

c. ( ) A reclamação terá efeito suspensivo e deverá 
ser apresentada no prazo de trinta dias.

d. ( ) Cabe pedido de reconsideração das decisões 
do Conselho de Contribuintes.

e. ( ) A fase contenciosa do processo inicia-se com 
a apresentação de reclamação pelo sujeito 
passivo.

81. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, 
nos termos da Lei Complementar 007/97:

a. ( ) A transação.
b. ( X ) O decreto de desapropriação.
c. ( ) O depósito parcial do montante exigido.
d. ( ) O ajuizamento de mandado de segurança.
e. ( ) O ajuizamento de ação de consignação em 

pagamento.

82. De acordo com a Consolidação das Lei Tributárias 
do Município de Florianópolis, a atividade de fis-
calização dos tributos será exercida pela Secretaria 
Municipal da Receita (SMR), recaindo sobre:

a. ( ) Apenas as pessoas naturais, contribuintes ou 
não, salvo as que gozarem de imunidade ou 
isenção.

b. ( ) Todas as pessoas, naturais ou jurídicas, desde 
que sejam contribuintes, salvo as que goza-
rem de imunidade ou isenção.

c. ( ) As pessoas jurídicas apenas, desde que sejam 
contribuintes, mesmo as que gozarem de 
imunidade ou isenção.

d. ( X ) Todas as pessoas, naturais ou jurídicas, con-
tribuintes ou não, mesmo as que gozarem de 
imunidade ou isenção.

e. ( ) Todas as pessoas, naturais ou jurídicas, desde 
que sejam contribuintes, mesmo as que goza-
rem de imunidade ou isenção.

83. Conforme disposto na Lei Complementar 007/97, 
os procedimentos administrativos fiscais serão exe-
cutados, exclusivamente, pelos fiscais de tributos 
municipais com autorização da Secretaria da Receita e 
serão instaurados, mediante expedição de Ordem de 
Serviço, para a realização de procedimento de fiscali-
zação ou de diligência.

Na hipótese de procedimentos de “diligência”, o prazo 
para a realização será de:

a. ( ) Até 45 dias, improrrogável.
b. ( ) Até 90 dias, improrrogável.
c. ( X ) Até 30 dias, prorrogável uma única vez.
d. ( ) Até 90 dias, prorrogável uma única vez.
e. ( ) Até 120 dias, prorrogável uma única vez.
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89. Sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Será concedido um desconto de dez por cento 
para o pagamento em cota única do imposto.

b. ( ) O imposto deverá ser pago, em cota única, até 
o décimo dia útil do mês de março do ano a 
que se referir.

c. ( ) Por opção do contribuinte, o imposto poderá 
ser pago em até dez prestações, mensais e 
consecutivas.

d. ( ) O imposto será sempre lançado em valor inte-
gral, mesmo para os imóveis concluídos em 
meio de exercício fiscal.

e. ( X ) A base imponível do imposto é o valor venal 
do bem alcançado pela tributação, assim con-
siderado o constante do Cadastro Imobiliário.

90. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
em relação aos:

1. Serviços de informática e congêneres – elabo-
ração de programas de computadores, inclu-
sive de jogos eletrônicos; e

2. Serviços de intermediação e congêneres – 
agenciamento, corretagem ou intermediação 
de contratos de arrendamento mercantil (lea-
sing), de franquia (franchising) e de faturização 
(factoring);

será calculado, respectivamente, mediante a aplicação 
das seguintes alíquotas:

a. ( X ) 2% e 3%.
b. ( ) 2% e 5%.
c. ( ) 3% e 2%.
d. ( ) 3% e 3%.
e. ( ) 3% e 5%.

91. Com base no Decreto no 5156/2007, no que 
se refere à pedologia do lote, o terreno que estiver 
sujeito a inundações periódicas considerar-se-á:

a. ( ) Lodoso.
b. ( ) Mangue.
c. ( ) Alagado.
d. ( X ) Inundável.
e. ( ) Impróprio.

87. É(São) isento(s) do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana:

a. ( ) Todos os imóveis, de propriedade ou posse a 
qualquer título, de pescador ou lavrador sem 
outra fonte de renda.

b. ( ) O imóvel único, de propriedade ou posse a 
qualquer título, de sujeito passivo aposentado 
ou pensionista, que comprove ter auferido 
rendimentos, no mês de dezembro do ano 
anterior ao do lançamento, iguais ou inferiores 
a cinco salários mínimos vigentes naquele mês.

c. ( ) O único imóvel de propriedade ou posse a 
qualquer título, de sujeito passivo com idade 
superior a sessenta anos, que comprove ter 
auferido rendimentos, no mês de dezembro 
do ano anterior ao lançamento, iguais ou 
inferiores a três salários mínimos vigentes 
naquele mês.

d. ( X ) O imóvel que possua valor histórico, artístico 
e/ou cultural, tombado por ato da autori-
dade competente, podendo a isenção ser 
concedida em até cem por cento do valor do 
imposto, conforme definido em regulamento 
do Poder Executivo Municipal.

e. ( ) O imóvel unifamiliar, de propriedade ou posse 
a qualquer título do sujeito passivo da obri-
gação tributária, enquanto por ele ocupado 
como moradia, cuja área construída da uni-
dade não ultrapasse a cem metros quadrados.

88. Considerando o que dispõe a Lei Complementar 
07/1997, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A capacidade tributária passiva depende da 
capacidade civil das pessoas naturais.

b. ( X ) Somente a lei poderá estabelecer a fixação de 
alíquotas e das respectivas bases tributárias.

c. ( ) A Fazenda Pública não poderá recusar o domi-
cílio tributário eleito pelo contribuinte.

d. ( ) A obrigação tributária principal decorre da 
constituição do crédito tributário.

e. ( ) As leis e os decretos sobre direito tributário 
entram em vigor na data de sua expedição.
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95. Não integra o sistema tributário municipal a 
seguinte taxa:

a. ( ) de licença.
b. ( X ) de iluminação pública.
c. ( ) de coleta de resíduos sólidos.
d. ( ) de expediente.
e. ( ) de cemitério.

96. De acordo com a LC 007/97, assinale a alternativa 
correta sobre a contribuição de melhoria.

a. ( ) A Contribuição de Melhoria tem por fato gera-
dor a realização de obra pública ou privada.

b. ( ) O lançamento da Contribuição de Melhoria 
antecederá à publicação do orçamento de 
custo da obra.

c. ( ) Compete à Secretaria de Obras do Município 
realizar o lançamento da Contribuição de 
Melhoria.

d. ( ) É vedado ao contribuinte recolher o valor 
total ou parcial da Contribuição de Melhoria a 
ser lançada, antes da conclusão da obra.

e. ( X ) O pagamento da Contribuição de Melhoria 
será feito no prazo de trinta dias, a contar da 
data em que o contribuinte tiver ciência do 
lançamento.

97. Conforme disposto no Decreto Municipal 
no 2.154/2003, que aprova o Regulamento do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (RISQN) e dá 
outras providências, assinale a alternativa correta a 
respeito do “Cadastro de Prestadores de Serviços de 
Qualquer Natureza (CPSQN)”:

a. ( X ) São obrigados a se inscrever no CPSQN os 
serviços notariais e de registros públicos.

b. ( ) O CPSQN compreende as informações cadas-
trais apenas das pessoas jurídicas.

c. ( ) Constitui documento de entrada no CPSQN 
a Ficha de Inscrição e Atualização Cadastral 
(FIAC), enviada e assinada manualmente.

d. ( ) Compete à Diretoria de Tributos Imobiliários 
(DTI) a administração do CPSQN.

e. ( ) O número de inscrição no CPSQN será repre-
sentado por onze dígitos, sendo dez sequen-
ciais e um verificador.

92. Em relação ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, o microempreendedor individual 
poderá optar pelo Regime Tributário Diferenciado ins-
tituído pela LC 007/97, independentemente da receita 
bruta auferida no mês, recolhendo o imposto em valor 
fixo mensal, correspondente a:

a. ( X ) R$ 5,00.
b. ( ) R$ 10,00.
c. ( ) R$ 15,00.
d. ( ) R$ 20,00.
e. ( ) R$ 50,00.

93. Analise o texto abaixo:

Conforme dispõe a LC 007/1997, configura infração  
à legislação tributária “deixar de registrar, na escrita  
fiscal, documento fiscal relativo à prestação de  
serviço tributável”, sujeitando o contribuinte à  
multa de     do valor da prestação, não inferior  
a          .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( ) 30% ; R$ 100,00
b. ( ) 20% ; R$ 100,00
c. ( ) 10% ; R$ 300,00
d. ( ) 10% ; R$ 200,00
e. ( X ) 5% ; R$ 200,00

94. Acerca do Imposto Sobre a Transmissão Onerosa 
de Bens Imóveis por Ato Inter Vivos, assinale a alterna-
tiva incorreta, com base na Lei Complementar 07/97:

a. ( ) O imposto não incide na promessa de compra 
e venda.

b. ( ) É isenta do imposto a transmissão dos terre-
nos destinados a projetos de habitação popu-
lar, de iniciativa governamental.

c. ( X ) O imposto será calculado pela alíquota de 3%, 
salvo sobre o saldo financiado nas transmis-
sões compreendidas no Sistema Financeiro de 
Habitação.

d. ( ) O lançamento do imposto é realizado por 
homologação.

e. ( ) O contribuinte não poderá solicitar o parcela-
mento do imposto.
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100. De acordo com o Decreto no 5156, de 24 de 
setembro de 2007, que aprova o Regulamento 
do Cadastro Imobiliário e do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana, o direito à 
restituição de indébitos fiscais cujo pagamento tenha 
sido dividido em cotas prescreve, a contar da data do 
recolhimento de cada cota do crédito tributário aos 
cofres municipais:

a. ( ) em 1 ano.
b. ( ) em 2 anos.
c. ( ) em 3 anos.
d. ( X ) em 5 anos.
e. ( ) em 10 anos.

98. Com base no Regulamento do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (RISQN), a Nota Fiscal 
de Prestação de Serviço será extraída, no mínimo, em 
3 vias, que terão a seguinte destinação:

a. ( ) 1a via, deverá permanecer fixada ao bloco; 
2a via, será destacada para fins contábeis e de 
controle pelo fisco; 3a via, será entregue ao 
Tomador ou Destinatário dos serviços.

b. ( ) 1a via, será destacada para fins contábeis e de 
controle pelo fisco; 2a via, deverá permane-
cer fixada ao bloco; 3a via, será entregue ao 
Tomador ou Destinatário dos serviços.

c. ( X ) 1a via, será entregue ao Tomador ou 
Destinatário dos serviços; 2a via, será destacada 
para fins contábeis e de controle pelo fisco; 
3a via, deverá permanecer fixada ao bloco.

d. ( ) 1a via, será entregue ao Tomador ou 
Destinatário dos serviços; 2a via, deverá per-
manecer fixada ao bloco; 3a via, será destacada 
para fins contábeis e de controle pelo fisco.

e. ( ) 1a via, será destacada para fins contábeis e de 
controle pelo fisco; 2a via, será entregue ao 
Tomador ou Destinatário dos serviços; 3a via, 
deverá permanecer fixada ao bloco.

99. Sobre a substituição tributária prevista no 
Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (RISQN), assinale a alternativa incorreta.

a. ( ) A base de cálculo do imposto devido por 
substituição tributária é o preço do serviço.

b. ( X ) O imposto a ser recolhido por substituição 
tributária será apurado a cada trimestre.

c. ( ) O imposto devido por substituição tributária 
será recolhido em qualquer agência bancá-
ria da rede autorizada, através de Guia de 
Recolhimento de Tributos Municipais.

d. ( ) Considera-se responsável, por substituição tri-
butária, pelo pagamento do imposto devido 
e acréscimos legais, a empresa pública que 
contratar a prestação de serviços sujeitos à 
incidência do imposto.

e. ( ) O imposto devido por substituição tributária 
deverá ser recolhido até o 15o dia do período 
seguinte ao da apuração.
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