Concurso Público
Código: 536

TÉCNICO CIENTÍFICO

ADVOGADO
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS

N° QUESTÕES

PESO

Português
Informática
Legislação
Conhecimentos Específicos

18
06
06
20

36,00
12,00
12,00
40,00

Total de questões

50

INSTRUÇÕES:
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite
a presença do fiscal.

•

Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem
rasuras e apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS;
evite usar borracha.

•

Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco.

•

O tempo de duração da prova será de até 4 horas. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de
realização da prova após 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo na EPTC.

•

O inteiro teor das provas será divulgado na internet pelo site www.eptc.com.br a partir das 16h do dia 19 de março
de 2012.

•

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após
concluído.
É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. NÃO RASURE!
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.
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PORTUGUÊS
O Projeto de Lei nº 3.116/08, do Senado, proíbe
as empresas e as pessoas físicas empregadoras ou
tomadoras de serviços prestados por motociclistas de
estabelecerem práticas que estimulem o aumento de
velocidade. Segundo o texto, são exemplos dessas
práticas oferecer prêmios pelo cumprimento de metas por
número de entregas ou por prestação de serviço;
prometer dispensa de pagamento ao consumidor, no caso
de fornecimento de produto ou prestação de serviço fora
do prazo ofertado para a sua entrega ou realização;
estabelecer competição entre motociclistas, com o
objetivo de elevar o número de entregas ou de serviços.
Se forem adotadas essas práticas, será imposta
multa de R$ 300 a R$ 3.000 ao empregador ou ao
tomador de serviço. A penalidade será sempre aplicada
no grau máximo nos casos de reincidência e, também, se
ficar apurado o emprego de artifício ou de simulação para
burlar a lei originária do projeto.
O autor da proposta, senador Marcelo Crivella
(PRB-RJ), cita estudo realizado em 2001 pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), intitulado “Impactos
Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas
Aglomerações Urbanas”. Conforme o estudo, o custo total
dos acidentes em áreas urbanas no País chega ___
‘astronômica’ cifra de R$ 5,3 bilhões por ano. “Isso sem
levar em conta os acidentes em áreas não urbanas, onde
estão instalados os maiores trechos de nossas principais
rodovias”, acrescenta.
Segundo estudiosos citados pelo autor do projeto,
os acidentes que _____, proporcionalmente, custo mais
elevado são aqueles que envolvem motocicletas e
similares, pois em 90% deles há vítimas. No caso de
acidentes com os demais veículos, o índice é de 9%. (…)
A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo
calcula que 31,5% dos motociclistas em serviço de
entrega percorrem de 150 a 200 quilômetros por dia.
“Pressionados de um lado pelas exigências do
empregador e do cliente e, de outro, pelo ganho com
produtividade, os motociclistas, muitos dos quais jovens e
inexperientes, lideram o ranking da imprudência, com
manobras ousadas e ultrapassagens perigosas,
colocando em risco as suas próprias vidas e as dos
demais”, alerta Crivella. O projeto tem regime de
prioridade e será analisado, em caráter conclusivo, pelas
comissões de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
<http://www.portaldotransito.com.br/asp/projetos-de-lei/> - adaptação

2) Segundo o texto, marcar C para as afirmativas Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) Os acidentes de trânsito em áreas não urbanas são
semelhantes em número aos acidentes ocorridos em
áreas citadinas.
(---)-Os acidentes com motocicletas possuem maior
número de vítimas fatais.
(---) O serviço de entrega com motocicletas será proibido,
de acordo com o Projeto de Lei nº 3.116/08.
(---) O Projeto de Lei visa, em sua abrangência, prevenir a
vida do motociclista que trabalha nos serviços de
entrega, bem como aumentar a velocidade do serviço.
a) C - C - E - E.
b) C - E - C - C.
c) E - E - E - E.
d) E - C - C - E.
3) Analisar os itens abaixo em relação ao texto:
I - As principais rodovias brasileiras estão instaladas em
trechos urbanos.
II---O Projeto de Lei prevê a competição entre
motociclistas, com o objetivo de elevar o número de
entregas ou de serviços.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.
4) Analisar os itens abaixo:
I - “Segundo estudiosos citados pelo autor do projeto...”
II - Como não obedeceu às leis, retiraram-lhe a carteira de
motorista.
Os vocábulos destacados podem ser substituídos em I e
II, sem prejuízo semântico ou gramatical, por,
respectivamente:
a) Embora - conforme.
b) Conforme - portanto.
c) Se - uma vez que.
d) Consoante - porque.

1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE
as lacunas do texto por ordem de aparecimento:
a) à - tem - às
b) à - têm - as
c) a - tem - as
d) a - têm - às
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5) Analisar os itens abaixo:
I - No dia do exame, esqueci da carteira de identidade.
II - À carteira de motorista, visou-lhe de todas as formas.
III---Alguns motoristas preferem a velocidade a
tranquilidade.
IV - Com toda a humildade, agradecemos pela ajuda nos
trâmites da documentação.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Nenhum dos itens.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e IV.
d) Somente os itens I e II e III.
6) Assinalar a alternativa que NÃO infringe as normas de
concordância verbal e nominal:
a) Nem vozes, nem ruídos se ouvia naquele tribunal,
embora houvesse bastantes pessoas pelos corredores.
b)-É expressamente proibida a venda de bebidas
alcoólicas a menores de idade.
c) Senti-me meia nervosa no julgamento, haja vista o
depoimento das testemunhas.
d) Dez quilos de carne são suficientes para todos. Tu e
Pedro comem muito pouco.
7) Assinalar a alternativa em que o(s) termo(s)
destacado(s) está(ão) de acordo com o que se afirma
dele(s) entre parênteses:
a) “ … estabelecer práticas que estimulem o aumento de
velocidade...” (conjunção)
b) “Conforme o estudo, o custo total dos acidentes em
áreas urbanas...” (ideia de condição)
c) “... burlar a lei originária do projeto.” (verbo transitivo
direto)
d) “... e será analisado, em caráter conclusivo, pelas
comissões de Trabalho...” (locução conjuntiva)

9) Assinalar a alternativa em que NÃO se usou nenhum
recurso de coesão no período dado:
a) O rapaz estudou a noite toda; o estudo trouxe-lhe o
mérito do sucesso.
b) A motorista e a vítima foram levadas ao hospital com
leves ferimentos.
c) Era um motorista consciente, por isso nunca recebeu
uma infração.
d) Fiz minha carteira de motorista em Gramado. Lá é bem
mais fácil de consegui-la.
10) A Organização Mundial de Saúde, calculou que o total
de vítimas fatais em acidentes de trânsito ultrapassará um
milhão dentro de 15 anos. De acordo com os cálculos da
Cruz Vermelha, morrem cerca de 650 mil pessoas por ano
e, por isso, fala-se de uma catástrofe silenciosa em escala
mundial.”
De acordo com a pontuação do período acima, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Possui uma vírgula mal empregada.
b) Possui duas vírgulas mal empregadas.
c) Possui três vírgulas mal empregadas.
d) Não possui nenhuma vírgula mal empregada.
11) “O projeto será analisado, em caráter conclusivo,
pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço
Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania.”
Se a sentença for escrita na voz ativa, a forma verbal
destacada passa a ser:
a) Analisarão.
b) Analisará.
c) Serão analisados.
d) Analisa.
12) “... pois em 90% deles há vítimas...”

8) “Se forem adotadas essas práticas, será imposta multa
de R$ 300 a R$ 3.000...”

Em relação ao sublinhado, no fragmento, analisar os itens
abaixo:

Assinalar a alternativa em que o vocábulo sublinhado
possui o mesmo significado que o empregado no contexto
acima:

I - É um verbo pessoal e possui sujeito “vítimas”.
II - É um verbo anômalo que não possui sujeito.
III - É um verbo impessoal e não faz concordância.

a) Sentou-se e esperou longo tempo pela entrega de seu
carro.
b)-Neste estabelecimento, oferecem-se vagas para
monitores de trânsito.
c) O Brasil teria menor índice de acidentes de trânsito se o
povo fosse bem-educado.
d)-Não se trata de punir os motoristas, mas sim de
conscientizá-los.

Está(ão) CORRETO(S):
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a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente o item III.
d) Nenhum dos itens.
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13) Assinalar a alternativa CORRETA quanto às regras de
acentuação:
a) A palavra “veículo” é acentuada pela mesma regra de
“ínterim”.
b) A palavra “meia”, não acentuada, é uma dissílaba que
contém apenas um encontro vocálico.
c) A palavra “baú” é acentuada por ser uma oxítona
terminada em “u”.
d) O singular da palavra “juízes” é acentuado pela mesma
regra de “raíz”.
14) Assinalar a alternativa em que todos os verbos são
defectivos:
a) Enxugar - aceitar - convergir.
b) Reaver - adequar - precaver.
c) Findar - compelir - digerir.
d) Impelir - falir - valer.
15) Analisar os itens abaixo:
I - Seja um bom motorista e preserva a tua vida.
II - Interveja quando necessário em situações difíceis.
III - Crê sempre em algo maior no teu caminho.
De acordo com as formas verbais no modo imperativo,
está(ão) CORRETO(S):
a) Somente um item.
b) Somente dois itens.
c) Todos os itens.
d) Nenhum dos itens.

17) Segundo as normas ortográficas vigentes, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Expontâneo - abcesso - excesivo.
(---) Hipocresia - acensorista - ambicioso.
(---) Prazeiroso - ponteagudo - autópsia.
(---) Caranguejo - extensão - aterrissar.
a) C - E - C - E.
b) E - C - C - C.
c) E - E - E - C.
d) C - C - E - E.
18) “‘Isso sem levar em conta os acidentes em áreas não
urbanas, onde estão instalados os maiores trechos de
nossas principais rodovias’, acrescenta.”
Assinalar a alternativa em que o vocábulo sublinhado, no
fragmento, está CORRETAMENTE utilizado nos períodos
abaixo:
a) Vivemos uma época muito difícil onde a violência
gratuita impera.
b) Quero uma cidade tranquila onde possa passar alguns
dias em paz.
c) Desejamos um trânsito pacífico onde não existam
tantos acidentes e mortes.
d) O texto trata de multas de trânsito onde se questionam
os abusos na sua aplicação.

16) Analisar os itens abaixo:
I - Estas infrações são anteriores às novas leis de trânsito
e semelhantes às de meu esposo.
II - Refiro-me, nesta sala, à uma motorista impecável que
se mostra submissa às condições impostas.
III - Vendi meu carro à prazo, mas comprei um novo à vista.
IV - A cena à qual assististe foi muito desagradável, uma
vez que, àquela hora, ninguém poderia ajudar.
Quanto ao uso do acento indicativo de crase, estão
INCORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens III e IV.
d) Todos os itens.
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INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, menus, submenus,
barras, ícones e os demais itens que compõem os
programas abordados nesta prova encontram-se na
configuração padrão, conforme exposto anteriormente.
19) Em um documento de texto do Microsoft Word 2007,
nas opções de parágrafo, há uma opção que determina a
distância do parágrafo em relação às margens esquerda
ou direita, sendo possível aumentá-lo ou diminuí-lo de
acordo com a necessidade do usuário. Pode-se também,
com essa opção, deslocar o parágrafo negativamente na
direção da margem esquerda. Como é chamada essa
opção?
a) Nível do tópico.
b) Recuo.
c) Quebrar página antes.
d) Espaçamento entre linhas.
20) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Utilizado em um documento do Microsoft Word 2007, o
_________ cria um texto ou insere uma imagem na parte
de baixo de cada página do documento, repetitivamente
até a última página desse documento.
a) rodapé
b) negrito
c) cabeçalho
d) sombreamento

22) São números associados a cabeçalhos e rodapés, no
topo, na parte inferior ou nas margens de um documento
do Microsoft Word 2007. Esses números, quando
adicionados nos cabeçalhos, nos rodapés e nas margens
são exibidos esmaecidos e não podem ser alterados ao
mesmo tempo em que são alteradas as informações do
corpo do documento. Como são chamados esses
números?
a) Partes rápidas.
b) Clip-art.
c) WordArt.
d) Número de página.
23) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Dentro da guia Layout da página do Microsoft Word 2007,
o usuário tem a opção ______________, por meio da qual
pode escolher uma cor para o plano de fundo da página.
a) Cor da página
b) Bordas da página
c) Colunas
d) Marca d’água
24) Na guia Exibição do Microsoft Word 2007, o usuário
encontra o botão representado pela figura abaixo.
Diversos programas também utilizam figuras semelhantes
a essa para alguns tipos de significados. No entanto,
como está na parte de exibição do Word 2007, sua função
é:

a) Abrir uma nova janela com uma exibição do documento
atual.
b) Realizar uma pesquisa em todo o documento.
c) Especificar o nível de zoom do documento.
d) Exibir o documento como uma estrutura de tópicos.

21) No programa Microsoft Word 2007, as margens da
página são o espaço em branco em volta das bordas da
página. Em geral, um usuário pode inserir texto e
elementos gráficos na área imprimível entre as margens.
No entanto, é possível posicionar alguns itens nas
margens como, por exemplo, cabeçalhos, rodapés e
números da página. Essas configurações das margens
são encontradas na guia:
a) Inserir.
b) Referências.
c) Início.
d) Layout da página.
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LEGISLAÇÃO
Em conformidade com a Lei nº 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - e alterações, responder às
questões de nº 25 a nº 27.
25) No tocante à composição e à competência do Sistema
Nacional de Trânsito, assinalar a alternativa CORRETA:
a) O Presidente da República designará o Ministério ou o
Órgão da Presidência responsável pela coordenação
máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual
estará vinculado o CETRAN e subordinado o órgão
máximo executivo de trânsito da União.
b) Os órgãos e as entidades de trânsito poderão prestar
serviços de capacitação técnica, de assessoria e de
monitoramento das atividades relativas ao trânsito
durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com
ressarcimento dos custos apropriados.
c) Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são
nomeados pelo Presidente da República e deverão ter
reconhecida experiência em matéria de trânsito.
d) O Conselho de Trânsito do Distrito Federal CONTRANDIFE é presidido pelo dirigente do órgão
máximo executivo de trânsito da União.
26) É competência do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN:
a) Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de
sinalização e os dispositivos e os equipamentos de
trânsito.
b) Indicar um representante para compor a comissão
examinadora de candidatos portadores de deficiência
física à habilitação para conduzir veículos automotores.
c) Estimular e orientar a execução de campanhas
educativas de trânsito.
d) Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese
de reavaliação dos exames, junta especial de saúde
para examinar os candidatos à habilitação para
conduzir veículos automotores.
27) No que tange às disposições referentes ao registro de
veículos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Será obrigatória a expedição de novo Certificado de
Registro de Veículo quando o proprietário mudar o
Município de domicílio ou residência.
(---) A expedição do novo certificado será comunicada ao
órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e
ao RENAVAM.
(---) No caso de transferência de domicílio ou residência
no mesmo Município, o proprietário comunicará o
novo endereço em um prazo de 15 dias e aguardará o
novo licenciamento para alterar o Certificado de
Licenciamento Anual.
(---) As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de
fronteira comunicarão diretamente ao CONTRAN a
entrada e a saída temporária ou definitiva de veículos.
a) E - E - E - E.
b) E - E - C - C.
c) C - E - E - E.
d) C - C - E - E.
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Em conformidade com a Lei nº 8.133/98 e alterações,
responder às questões de nº 28 a nº 30.
28) O descumprimento das disposições dessa Lei, bem
como do Regulamento de Operação e Controle, do
Regimento Interno da Câmara de Compensação Tarifária
- CCT e do contrato, implica a aplicação às
concessionárias das seguintes penalidades:
I - Advertência escrita.
II - Multa.
III - Apreensão de veículo.
IV - Determinação de afastamento de pessoal.
V - Suspensão temporária da operação do serviço.
VI - Rescisão da concessão.
Estão CORRETOS:
a) Somente três itens.
b) Somente quatro itens.
c) Somente cinco itens.
d) Todos os itens.
29) Considerando a estrutura do Sistema Municipal de
Transporte Público e de Circulação, é o órgão de
participação comunitária e social responsável pelo
controle de qualidade dos serviços de fiscalização dos
atos do Poder Público Municipal no que concerne ao
trânsito:
a) Conselho Municipal de Trânsito - COMUT.
b) Secretaria Municipal de Trânsito - SMT.
c) Órgão Municipal de Trânsito Urbano - OMTU.
d) Junta Administrativa de Trânsito - JAT.
30) Analisar os itens abaixo:
I - O serviço de transporte público de passageiros será
autorizado pelo Poder Público Municipal mediante a
emissão de alvará de tráfego, sempre em observância
das normas e dos procedimentos dessa Lei e da
legislação federal.
II - A concessão do serviço de transporte público de
passageiros será precedida de processo regular de
licitação, do qual poderão participar empresas,
consórcios, cooperativas de trabalhadores e pessoas
físicas, desde que preenchidos todos os critérios
técnicos e legais. É vedada qualquer autorização para
serviço de transporte de passageiros em caráter
experimental.
III - Extinta a concessão, retornam ao Poder Público
Municipal todos os bens reversíveis, os direitos e os
privilégios transferidos ao concessionário, conforme
previsto no edital e estabelecido no contrato, nos
termos da Lei Federal nº 8.987/95.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DIREITO ADMINISTRATIVO
31) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, acerca do
Procedimento Administrativo e do Processo Judicial,
analisar os itens abaixo:
I - Qualquer pessoa poderá representar à autoridade
administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.
II - O Ministério Público, se não intervir no processo como
parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob
pena de nulidade.
III - A sentença que julgar procedente ação civil de
reparação de dano ou decretar a perda dos bens
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da
pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
32) De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93,
sobre a execução dos contratos, analisar os itens abaixo:
I - O contratado é responsável pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou seu dolo na execução do contrato,
cessando essa responsabilidade caso haja fiscalização
ou acompanhamento pelo órgão interessado.
II - Ao contratado, na execução do contrato, é proibido
subcontratar partes da obra, do serviço ou do
fornecimento.
III - A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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33) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) O poder regulamentar insere-se como uma das
formas pelas quais se expressa a função normativa do
Poder Executivo.
(---) O Poder Legislativo, no exercício do poder de polícia
que incumbe ao Estado, cria, por lei, as chamadas
limitações administrativas ao exercício das liberdades
públicas.
(---) Poder hierárquico é o que cabe à Administração
Pública para apurar infrações e aplicar penalidades
aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à
disciplina administrativa.
a) C - C - E.
b) E - E - C.
c) C - C - C.
d) C - E - E.
34) Sobre as parcerias público-privadas, é CORRETO
afirmar que:
a) A concessão patrocinada é o contrato de prestação de
serviços de que a Administração Pública seja a usuária
direta ou indireta, ainda que envolva a execução de
obra.
b) A concessão administrativa é uma concessão de
serviços públicos ou de obras públicas quando
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários,
contraprestação pecuniária do parceiro público ao
parceiro privado.
c) Na concessão administrativa, a execução de serviço
público é delegada ao concessionário, que vai assumir
a sua gestão e a sua execução material.
d)
Aplicar-se-á
as
concessões
patrocinadas,
subsidiariamente, o quanto disposto na Lei nº 8.987/95.
35) Sobre a classificação dos atos administrativos,
analisar os itens abaixo:
I - A licença é um ato administrativo negocial, unilateral e
vinculado.
II - A diferença entre a autorização e a licença é que a
primeira é um ato constitutivo e a segunda é um ato
declaratório de um direito.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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DIREITO CIVIL
36) Em conformidade com o Código Civil, no tocante ao
adimplemento e à extinção das obrigações, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu
próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que
pagar, sub-rogando-se nos direitos do credor.
(---) O credor é obrigado a receber prestação diversa da
que lhe é devida quando mais valiosa.
(---) As obrigações condicionais cumprem-se na data do
implemento da condição, cabendo ao credor a prova
de que desse implemento teve ciência o devedor.
(---) Vale o pagamento cientemente feito ao credor
incapaz de quitar se o devedor provar que em
benefício dele efetivamente reverteu.
a) C - C - C - C.
b) C - C - E - E.
c) E - E - C - C.
d) E - E - E - E.
37) É elemento acidental do negócio jurídico:
a) O erro.
b) O termo.
c) A capacidade do agente.
d) O consentimento.
DIREITO CONSTITUCIONAL
38) Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e
a ação declaratória de constitucionalidade, EXCETO:
a) O Governador do Distrito Federal.
b) O Procurador-Geral da República.
c) Partido político com representação no Congresso
Nacional.
d) O Presidente Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil.
39) Sobre as competências do Supremo Tribunal Federal,
analisar os itens abaixo:

40) Em conformidade com a Lei Complementar nº 101/00,
analisar os itens abaixo:
I - A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá Anexo de
Riscos Fiscais, no qual serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as
contas públicas, informando as providências a serem
tomadas, caso se concretizem.
II - É vedado consignar na lei orçamentária crédito com
finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
III - Considera-se obrigatória de caráter continuado a
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou
ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período
superior a dois exercícios.
IV - O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30
de junho, a consolidação, nacional e por esfera de
governo, das contas dos entes da Federação relativas
ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por
meio eletrônico de acesso público.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.
41) De acordo com a Lei Orgânica do Município e suas
emendas, analisar os itens abaixo:
I - Todas as pessoas têm direito, independentemente de
pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o
que consta a seu respeito, a qualquer título, nos
registros ou nos bancos de dados das entidades
governamentais ou de caráter público.
II - A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á
exclusivamente em jornal de grande circulação, sendo
a Administração Municipal obrigada a publicar
antecipadamente, por edital, no prazo mínimo de 30
dias, os processos licitatórios de concessão de serviços
públicos, locações, permissões e cessão de uso de
próprios municipais.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

I - Processar e julgar originariamente os mandados de
segurança e os habeas data contra ato de Ministro de
Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.
II - Julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

7

www.objetivas.com.br

DIREITO DO TRABALHO

DIREITO PENAL

42) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:

44) De acordo com o Código Penal, considerando os
crimes contra a Administração Pública e suas respectivas
penas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

(---) Durante as férias, o empregado poderá prestar
serviços a outro empregador se estiver obrigado a
fazê-lo em virtude de contrato de trabalho
regularmente mantido com aquele.
(---) A concessão das férias será a que melhor consulte os
interesses do empregador.
(---) O empregado contratado sob o regime de tempo
parcial que tiver mais de sete faltas injustificadas ao
longo do período aquisitivo terá o seu período de
férias reduzido a 2/3 (dois terços).
(---) É permitido descontar, do período de férias, as faltas
do empregado ao serviço.
a) E - C - C - C.
b) C - E - E - C.
c) C - C - C - E.
d) C - C - E - E.
43) Em conformidade com CARRION, no tocante às
relações individuais e coletivas de trabalho, é CORRETO
afirmar que:
a) A lei brasileira se aplica aos empregados de empresas
estrangeiras no Brasil, estatais ou não, incluindo os que
trabalhem para os serviços diplomáticos.
b) O empregado transferido do Brasil para prestar serviços
em outro país, do ponto de vista das leis brasileiras,
continuará regendo-se por elas, em decorrência dos
efeitos jurídicos do contrato vigente quando da
transferência.
c) As relações de trabalho reguladas pela Consolidação
das Leis Trabalhistas são as de emprego, ou seja, de
trabalho subordinado ou por conta alheia, podendo ser
o empregador um ente de Direito Privado ou de Direito
Público, ainda que a relação de emprego seja
estatutária ou de regime especial.
d) Possuem relação de emprego os trabalhadores avulsos
que trabalham mediante intermediação de sindicato,
atualmente pelo órgão de gestão de mão de obra.

(1)
(2)
(3)
(4)

Evasão mediante violência contra a pessoa.
Coação no curso do processo.
Autoacusação falsa.
Comunicação falsa de crime ou de contravenção.

(---) Detenção, de um a seis meses, ou multa.
(---) Detenção, de três meses a dois anos, ou multa.
(---) Reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da
pena correspondente à violência.
(---) Detenção, de três meses a um ano, além da pena
correspondente à violência.
a) 1 - 2 - 3 - 4.
b) 1 - 3 - 4 - 2.
c) 4 - 1 - 2 - 3.
d) 4 - 3 - 2 - 1.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
45) Em conformidade com o Código de Processo Civil, no
tocante aos recursos, analisar os itens abaixo:
I

- O relator negará seguimento a recurso em
conformidade com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal ou de Tribunal Superior.
II - Da decisão do relator que não conhecer do agravo,
negar-lhe provimento ou decidir, desde logo, o recurso
não admitido na origem, caberá agravo, no prazo de
cinco dias, ao órgão competente.
III - Concluído o julgamento do recurso especial, serão os
autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para
apreciação do recurso extraordinário se este não
estiver prejudicado.
IV - Interpostos os embargos, abrir-se-á vista ao recorrido
para contrarrazões; após, o relator do acórdão
embargado apreciará a admissibilidade do recurso.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens III e IV.
d) Somente os itens II e IV.
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46) Em relação ao Código de Processo Civil, no tocante
ao valor da causa, assinalar a alternativa que preenche a
lacuna abaixo CORRETAMENTE:
O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor
atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada
em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de ______ dias.
Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindose, quando necessário, do auxílio de perito, determinará,
no prazo de dez dias, o valor da causa.
a) cinco
b) oito
c) dez
d) quinze
47) Sobre a intervenção de terceiros, analisar os itens
abaixo:

50) Segundo o Código Tributário deste Município, os
contribuintes serão notificados do lançamento dos tributos
e das infrações por meio da imprensa escrita ou por
qualquer outro meio, ou maneira, genérica, pessoal ou
impessoalmente. Sobre o tema, analisar os itens abaixo:
I

- Considera-se feita a notificação ou qualquer
comunicação, quando pessoal, na data da assinatura
do contribuinte ou do responsável, seu representante,
mandatário ou preposto, no instrumento respectivo.
II - Se a notificação for por remessa, considera-se feita a
notificação na data constante do Aviso de Recebimento
e, na omissão de tal aviso, dois dias após a expedição.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.

I - Para que haja unidade procedimental e decisória, a
oposição poderá ser oferecida até a sentença.
II - A nomeação à autoria é uma exceção ao princípio da
perpetuatio legitimationis.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
48) Quanto à prisão preventiva, é CORRETO afirmar que:
a) Será admitida a decretação da prisão preventiva nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos.
b) A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, independentemente da existência de prova do
crime e de indício suficiente de autoria.
c) Não será admitida a prisão preventiva quando houver
dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando
esta não fornecer elementos suficientes para esclarecêla.
d) A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão
preventiva será sempre imotivada.
DIREITO TRIBUTÁRIO
49) De acordo com o Código Tributário Nacional, assinalar
a alternativa CORRETA:
a) É vedada a divulgação de informações relativas a
inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública.
b) O crédito tributário sempre prefere a qualquer outro,
seja qual for sua natureza ou o tempo de sua
constituição.
c) A capacidade tributária passiva independe da
capacidade civil das pessoas naturais.
d) A transação exclui o crédito tributário.
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