
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: ADVOGADO 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e numero de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (área ao final dessa folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO 
RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo 
estabelecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contada a partir do 
efetivo início. 
 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 
 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma 
estabelecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
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Área para rascunho e anotações:



 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões de 1 a 5: 
 

E a bolsa masculina? 
 
Vou a um encontro formal. Boto paletó e 

gravata. E começo a encher os bolsos: chaves, celular, 
caneta, cartões de crédito e de visita, carteira, 
documentos pessoais e do carro, talão, óculos de sol, 
lenço, iPod — ninguém é de ferro. Em minutos meu 
terno estufa. O botão do paletó não fecha por causa 
do celular. Meu traseiro fica quadrado devido aos 
documentos acomodados nos bolsos de trás. A calça, 
por causa do peso, escorrega pela barriga, que salta 
sobre o cinto! E minha elegância desaparece! Pior: 
dali a pouco tudo se confunde. Para achar algum 
desses itens, vasculho o interior de minhas roupas 
com os dedos. Vou pegar a caneta e retiro as chaves.  

O vestuário masculino tornou-se obsoleto, 
essa é a verdade. As sortudas das mulheres têm as 
bolsas. A bolsa feminina equivale à caixa-preta do 
avião. Só se sabe o que há lá dentro após uma 
investigação minuciosa. São itens variados, que vão de 
maquiagem a tíquetes de passagens antigas e fotos de 
entes queridos amassadas. Mas é confortável. A 
proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá 
dentro. Resgata quando houver necessidade. Mesmo 
se for preciso espalhar o conteúdo no sofá. E, em 
casos extremos, chamar o Corpo de Bombeiros! 

A bolsa masculina já esteve em moda. Não me 
refiro à época dos hippies barbudões com horrendos 
artefatos de couro cru e sandálias nos pés. Houve um 
tempo em que homens usavam bolsas elegantes. 
Recheadas de inutilidades, mas, apesar dessa 
contradição, úteis. Grandes grifes ainda produzem 
bolsas masculinas. Poucos as usam.  

As pochetes são práticas, mas ganharam fama 
de cafonas. Confesso: tenho horror! Existe imagem 
mais brega do que a de um barrigudo com o botão 
aberto no umbigo e uma pochete estufada no cinto? 

Os executivos preferem as pastas. Elas 
costumam oferecer compartimentos para laptop, 
documentos variados, bloco de notas, remédios, três 
ou quatro celulares, enfim... tudo! Tais quais as bolsas 
femininas, abrigam mistérios. Só são esvaziadas de 
tempos em tempos, diante de uma ameaça de 
divórcio, por exemplo. Com frequência, moscas, 
vespas e até aranhas secas são encontradas entre a 
papelada. 

Pastas são sérias demais. Não combinam com 
um jeans informal, uma camiseta leve e tênis. E o pior: 
é muito fácil esquecê-las. Ou vê-las arrebatadas pelas 
mãos de um larápio. Hoje em dia, perder um laptop 
ou celular pode se transformar em prejuízo 

irremediável. Vão embora os contatos comerciais, 
endereços, enfim... a vida toda! 

Alguns preferem mochilas. Executivo de terno 
e gravata com mochilinha de lona nas costas é uó. 
Livros, laptop, documentos, perfumes, desodorantes, 
cuecas limpas e até sujas no caso de viagens rápidas 
lutam para se acomodar dentro da lona. Eu já 
imagino: o executivo marca uma reunião com o 
presidente de um banco para pedir um empréstimo. 
Vai pegar o laptop para mostrar o projeto. E retira 
uma cueca, a escova e a pasta de dentes! 

Os papas da moda masculina vivem discutindo 
o número de botões de paletós, a largura das lapelas, 
se as barras são para dentro ou fora. Redesenham 
relógios que se tornam cada vez mais inúteis em um 
mundo onde se veem as horas no celular. Mas 
ninguém propõe uma solução radical para a roupa do 
homem. 

A volta da bolsa é apenas um item. Enquanto 
a moda feminina evolui e se transforma a cada ano, a 
masculina marca passo. Olho as vitrines dos shoppings 
e tudo é semelhante ao ano passado. Fico pensando: 
quando algum estilista oferecerá uma mudança 
radical, capaz de fazer a cabeça de todos nós e tornar 
o traje masculino realmente prático e confortável?  
 

(Walcyr Carrasco) 

 
 
1. Observe as proposições seguintes: 
I. A linguagem do texto divide-se em culta (de acordo 
com normas gramaticais) e coloquial (conforme o 
estilo do texto). 
II. Quanto à função, predomina a Emotiva (ou 
Expressiva), pois são enfatizadas as impressões e as 
emoções de quem escreve, centralizando a linguagem 
no “eu”. 
III. Sobre as figura de linguagem, estão presentes uma 
Catacrese (“A bolsa feminina equivale à caixa-preta do 
avião.”) e uma Sinestesia (“Vão embora os contatos 
comerciais, endereços, enfim... a vida toda!”). 
IV. De acordo com a Reforma Ortográfica, a palavra 
“veem” (grifada no texto) obedece às regras 
gramaticais em vigência. 
Pelo proposto acima, temos como CORRETA(S): 

A) I, II e IV. 
B) I, II e III. 
C) II, III e IV. 
D) apenas I e II. 
E) apenas II e IV. 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. De acordo com o contexto em análise: 
I. O texto apresenta como discussão central a 
evolução da moda feminina. 
II. A reflexão do autor dirige-se à necessidade de 
mudança radical no traje masculino.  
III. Há um registro de ironia no período “Executivo de 
terno e gravata com mochilinha de lona nas costas é 
uó”. 
IV. A palavra “mochilinha” é um exemplo de 
diminutivo pejorativo. 
Sobre as proposições acima, podemos afirmar: 

A) apenas I e III estão corretas. 
B) I, II e III estão corretas. 
C) I, III e IV estão corretas. 
D) II, III e IV estão corretas.  
E) apenas II e IV estão corretas. 

 
3. Analise a classificação das orações sublinhadas nos 
períodos seguintes: 
I. “Para achar algum desses itens, vasculho o interior 
de minhas roupas com os dedos.” (Subordinada 
Adverbial Final) 
II. “As pochetes são práticas, mas ganharam fama de 
cafonas.”(Coordenada Sindética Adversativa) 
III. “Enquanto a moda feminina evolui e se transforma 
a cada ano, a masculina marca passo.” (Subordinada 
Adverbial Temporal)  
IV. “Olho as vitrines dos shoppings e tudo é 
semelhante ao ano passado.” (Coordenada Sindética 
Aditiva)  
Sobre as proposições acima, temos que: 

A) II e III estão corretas. 
B) I e II estão corretas. 
C) I e IV estão corretas.  
D) II e IV estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 

 
4. Em destaque o uso da vírgula: 
I. “A calça, por causa do peso, escorrega pela barriga, 
que salta sobre o cinto!” 
II. “Com frequência, moscas, vespas e até aranhas 
secas são encontradas entre a papelada.” 
III. “Hoje em dia, perder um laptop ou celular pode se 
transformar em prejuízo irremediável.”  
IV. E retira uma cueca, a escova e a pasta de dentes!  
O uso da vírgula está relacionado à inversão da 
ordem direta do discurso nas seguintes proposições: 

A) II, III e IV. 
B) I, II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) I, II e III.  
E) I, II, III e IV. 

 
 
 

5. Com relação aos termos da oração sublinhados, 
observe as classificações propostas: 
I. Em “O vestuário masculino tornou-se obsoleto...”, 
destacam-se, respectivamente, um adjunto adnominal 
e um predicativo do sujeito. 
II. Em “Mas ninguém propõe uma solução radical para 
a roupa do homem.”, o predicado é classificado como 
verbal.  
III. Em “Para achar algum desses itens, vasculho o 
interior de minhas roupas com os dedos.”, registram-
se dois objetos diretos. 
IV. Em “A volta da bolsa é apenas um item.”, marca-se 
a presença de um complemento nominal. 
De acordo com as proposições, podemos concluir 
que: 

A) Apenas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas I, III e IV estão corretas. 
D) Todas estão incorretas.  
E) Todas estão corretas.  

 
6. Em se tratando da colocação dos pronomes 
oblíquos átonos: 
I. Não posso reclamar, pois todos me deram apoio 
quando precisei. 
II. O combinado era que nos encontrássemos em 
frente à praça central.  
III. Contou-me o gerente que as provas realizar-se-ão 
apenas em outubro. 
IV. Em se tratando de pronomes oblíquos, temos os 
casos de próclise, mesóclise e ênclise. 
Sobre as proposições acima: 

A) Apenas III está incorreta. 
B) Apenas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 

 
7. Confira a regência do verbo COMUNICAR: 
I. A assessoria de imprensa comunicou ao prefeito as 
manifestações ocorridas.  
II. A assessoria de imprensa comunicou o prefeito as 
manifestações ocorridas. 
III. A assessoria de imprensa comunicou-lhe as 
manifestações ocorridas. 
IV. A assessoria de imprensa comunicou-lhe das 
manifestações ocorridas.  
Analisados os exemplos acima, podemos afirmar 
que: 

A) II e IV estão corretas. 
B) II e III estão corretas. 
C) I e III estão corretas.  
D) I, II e III estão corretas. 
E) I, II e IV estão corretas. 
 



 

 

8. Sobre as regências dos verbos LEMBRAR e 
LEMBRAR-SE: 
I. Eu lembrei o que tinha que fazer, porém não fiz. 
II. Eu lembrei do que tinha que fazer, porém não fiz.  
III. Eu me lembrei do que tinha que fazer, porém não 
fiz. 
IV. Lembrei-me o que tinha que fazer, porém não fiz. 
Considerando as regras da Língua Portuguesa, 
podemos concluir: 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas I e IV estão corretas. 
C) Apenas II e IV estão corretas. 
D) Apenas I e III estão corretas.  
E) Todas estão corretas. 

 
9. Quanto à presença ou ausência do acento 
indicativo de crase, considere: 
I. No caso de preço à vista, os descontos são bem 
significativos. 
II. As crianças não obedeciam às regras de casa e nem 
às normas da escola.  
III. Não estou conseguindo ir a festas e jantares que 
acontecem no meio da semana. 
IV. De segunda a sexta-feira, entregamos suas 
compras em casa. 
Sobre essas proposições, temos que: 

A) Apenas III e IV estão corretas. 
B) Apenas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas I, III e IV estão corretas. 
D) Apenas I e II estão corretas. 
E) Todas estão corretas. 

 
10. Seguem alguns verbos no modo Imperativo: 
I. Tem fé, porque vais conseguir vencer essa fase tão 
delicada e difícil.   
II. Cantemos forte, porque será nossa única 
oportunidade de chamar atenção da comunidade. 
III. Meu pedido é: Escuta quem sempre está na torcida 
por ti. 
IV. Diante de tudo isso, fique tranquila, pois você fez o 
que tinha que fazer. 
Os verbos em destaque devem estar de acordo com 
a pessoa gramatical de cada período. Portanto, está 
CORRETO o que se apresenta na alternativa: 

A) I, II, III e IV estão corretos. 
B) Apenas I, II e IV estão corretos. 
C) Apenas I, III e IV estão corretos. 
D) Apenas I e III estão corretos.  
E) Apenas III e IV estão corretos. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICA 
 
11. Existem  e  números reais tais que 

, portanto assinale a 

alternativa que apresenta o valor de . 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
12. Considere as proposições: 

I)  

II) , para todo . 

III) , para todo . 

IV) O número  é maior que o número . 

Assinale uma única alternativa: 
A) Apenas as proposições II e IV estão incorretas. 
B) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
C) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 
D) Todas as proposições estão corretas. 
E) Todas as proposições estão incorretas. 

 
13. Considere a função , de  em , cuja 

representação gráfica se encontra na figura abaixo: 
 

 
 

Nestas condições, a função  definida 

por , é representada graficamente por: 

 
 

A)    
 

B)   
 

C)  
 

D)   
 

E)  
 
 
14. Sabendo que área do Triângulo 02 equivale a 60% 
da área do Triângulo 01, assinale a alternativa que 
apresenta a medida que corresponde a hipotenusa 
do Triângulo 02.  

 
 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  



 

 

15. Julgue as proposições abaixo em verdadeiras (V) 
ou falsas (F): 

(     )  é um número primo. 

(     )  O algarismo das unidades do número  é . 

(     ) , para todo . 

(     )  

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo: 
A) F – V – F – F  
B) V – F – F – F  
C) V – V – F – F  
D) F – F – V – V 
E) V – F – V – F  

 
16. Considere as proposições: 

I)     

 

II)  

III) A matriz  é singular, 

isto é, não possui inversa. 
IV) O conjunto solução da equação 

 possui dois elementos 

cujo produto é igual a . 

Está(ão) CORRETA(S)  a(s) proposição(ões): 
A) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas a alternativa II está correta. 
D) Apenas I, III e IV. 
E) Apenas II, III e IV. 

 
17. Determine o produto entre o maior número 
inteiro negativo e o menor número inteiro positivo 
do conjunto solução da inequação 

. 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
 

18. Seja  o mínimo múltiplo comum entre os 

números  e , isto é, 

. Assim, dividindo  em 

duas partes inversamente proporcionais aos 
números e , obteremos os valores de  e B, 

respectivamente. Assim, julgue as sentenças abaixo 
em V para as sentenças verdadeiras e F para as 
falsas: 
(     )  é maior que . 

(     ) O valor de  excede o valor de em . 

(     )  

(     )  

Assim, assinale a sequência CORRETA de cima para 
baixo:  

A) F – V – V – V  
B) V – V – V – V  
C) F – V – F – V  
D) V – F – V – F 
E) F – V – V – F  

 
19. Determine o maior valor de , para que o 

número  seja um número inteiro.  

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
20. Sabendo que a sequência  

é uma progressão aritmética crescente de razão , 

assinale a alternativa que apresenta o valor de 

. 

A)  

B)  

C)   

D)  

E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPECÍFICAS 
 
21. No que se refere aos direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) A lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.  

B) A prática do racismo constitui crime 
inafiançável e prescritível, sujeito à pena de 
detenção, nos termos da lei. 

C) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações, apenas se for de seu interesse 
particular, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 

D) A sucessão de bens de estrangeiros situados no 
País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, 
mesmo que lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do "de cujus". 

E) No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior em qualquer 
caso. 

 
22. No que se refere à Constituição Federal, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

A) Os partidos políticos, após adquirirem 
personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior 
Eleitoral.  

B)  O alistamento eleitoral e o voto são 
facultativos para os maiores de setenta anos. 

C) A lei que alterar o processo eleitoral entrará em 
vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um ano da 
data de sua vigência.  

D) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante 
a Justiça Eleitoral no prazo de dez dias contados 
da posse, instruída a ação com provas de abuso 
do poder econômico, corrupção ou fraude. 

E) Compete à União administrar as reservas 
cambiais do País e fiscalizar as operações de 
natureza financeira, especialmente as de 
crédito, câmbio e capitalização, bem como as 
de seguros e de previdência privada.  

 
 

23. No que se refere às competências previstas na 
Constituição Federal, assinale a alternativa que 
contempla uma competência privativa legislativa da 
União: 

A) previdência social, proteção e defesa da saúde. 
B) Orçamento. 
C) Proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico.  
D) Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 

tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação.  

E) Direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho.  

 
24. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 
I. O decreto de intervenção, que especificará a 
amplitude, o prazo e as condições de execução e que, 
se couber, nomeará o interventor, será submetido à 
apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia 
Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro 
horas.  
II. Decretada a intervenção, se não estiver 
funcionando o Congresso Nacional ou a Assembléia 
Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no 
prazo cinco dias. 
III. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, 
o Presidente da República, dentro de vinte e quatro 
horas, submeterá o ato com a respectiva justificação 
ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria 
absoluta. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, 
será convocado, extraordinariamente, no prazo de 
quarenta e oito horas. 

A) Estão incorretas as assertivas II e III. 
B) Está incorreta apenas a assertiva n. II. 
C) Estão incorretas apenas a assertiva I e III. 
D) Estão incorretas apenas as assertivas I e II. 
E) Todas as assertivas estão incorretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25. No que se refere às normas que disciplinam o 
Processo Legislativo previsto na Constituição Federal, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por 
cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco Estados, com não menos de 
três décimos por cento dos eleitores de cada um 
deles.  

B)  A Constituição não poderá ser emendada na 
vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio. 

C) Não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: a forma federativa de 
Estado, o voto direto, secreto, universal e 
periódico; a separação dos Poderes e aos direitos 
e garantias individuais. 

D) A emenda à Constituição será promulgada pelas 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem. 

E) A matéria constante de proposta de emenda à 
Constituição rejeitada ou havida por prejudicada 
não pode ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa, salvo se haver proposta da 
maioria absoluta dos membros de qualquer das 
Casas do Congresso Nacional. 

 

26. Compete privativamente ao Congresso Nacional: 
A) aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes 
de missão diplomática de caráter permanente. 

B) resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional.  

C) estabelecer limites globais e condições para o 
montante da dívida mobiliária dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.  

D) autorizar operações externas de natureza 
financeira, de interesse da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios.  

E) permitir, nos casos previstos em lei 
complementar, que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente.  

 

26. Segundo a Lei da Improbidade Administrativa (Lei 
n. 8.429/1992), assinale a alternativa que contém as 
penas previstas para o agente que comete ato de 
Improbidade Administrativa decorrente da 
concessão ou aplicação indevida de benefício 
financeiro ou tributário: 

A) Perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 3 (cinco) a 5 (oito) anos e multa civil 

de até 3 (três) vezes o valor do benefício 
financeiro ou tributário concedido. 

B) Perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil 
de até 3 (três) vezes o valor do benefício 
financeiro ou tributário concedido. 

C) Perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil 
de até 2 (três) vezes o valor do benefício 
financeiro ou tributário concedido. 

D) Perda da função pública, perda dos direitos 
políticos e multa civil de até 3 (três) vezes o 
valor do benefício financeiro ou tributário 
concedido. 

E) Perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos, perda de 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio e multa civil de até 2 (três) vezes o 
valor do benefício financeiro ou tributário 
concedido. 

 

27. No que tange aos Contratos previstos na Lei das 
licitações (8.666/93), assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O instrumento de contrato é obrigatório nos 
casos de concorrência e de tomada de preços, 
bem como nas dispensas e inexigibilidades 
cujos preços estejam compreendidos nos 
limites destas duas modalidades de licitação, e 
facultativo nos demais em que a Administração 
puder substituí-lo por outros instrumentos 
hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra 
ou ordem de execução de serviço.  

B) Os contratos administrativos de que trata a Lei 
8.666;93 regulam-se pelas suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. 

C) A declaração de nulidade do contrato 
administrativo opera retroativamente 
impedindo os efeitos jurídicos que ele, 
ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos. 

D) A critério da autoridade competente, em cada 
caso, mesmo que não esteja previsto no 
instrumento convocatório, poderá ser exigida 
prestação de garantia nas contratações de 
obras, serviços e compras. 

E) É permitido a qualquer licitante o 
conhecimento dos termos do contrato e do 
respectivo processo licitatório e, a qualquer 
interessado, a obtenção de cópia autenticada, 
mediante o pagamento dos emolumentos 
devido. 



 

 

28. Em relação à administração pública, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) As fundações públicas de direito privado gozam 
das mesmas características das autarquias, tais 
como a impenhorabilidade de bens, 
pagamentos de débitos via precatórios e prazos 
processuais dilatados.  

B) As Autarquias possuem personalidade de 
direito público interno, são criadas por lei, 
possuem autonomia administrativa e são 
subordinadas  hierarquicamente em relação ao 
ente criador. 

C) As agências reguladoras possuem natureza 
jurídica de fundações públicas, sendo 
autorizada a sua criação por lei específica.  

D) Órgãos independentes são os órgãos 
representativos de poderes que não se 
subordinam hierarquicamente a nenhum outro, 
tais como a chefia do executivo. 

E) Os dirigentes das agências executivas dispõem 
de estabilidade, de modo que não podem ser 
destituídos de sua função de acordo com a 
conveniência da autoridade competente. 

 
29. Conforme os prazos de prescrição previstos no 
Código Civil, a pretensão dos tabeliães, auxiliares da 
justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, 
pela percepção de emolumentos, custas e 
honorários, prescreve em: 

A) 3 (três) anos. 

B) 2 (dois) anos. 

C) 1 (um) ano. 

D) 5 (cinco) anos. 

E) 10 (dez) anos. 
 

30. Em relação à invalidade do negócio jurídico 
previsto no Código Civil, quando a lei dispuser que 
determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo 
para pleitear-se a anulação, a contar da data da 
conclusão do ato, será este de: 

A) 2 (dois) anos. 
B) 4 (quatro) anos.  
C) 5 (cinco) anos.  
D) 1 (um) anos.  
E) 3 (três) anos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Em relação ao Código Civil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Constitui-se o penhor pela transferência efetiva 
da posse que, em garantia do débito ao credor 
ou a quem o represente, faz o devedor, ou 
alguém por ele, de uma coisa móvel, suscetível 
de alienação.  

B) Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou 
hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, 
por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. 

C) O pagamento de uma ou mais prestações da 
dívida não importa exoneração correspondente 
da garantia, ainda que esta compreenda vários 
bens, salvo disposição expressa no título ou na 
quitação. 

D) A coisa comum a dois ou mais proprietários não 
pode ser dada em garantia real, na sua 
totalidade, sem o consentimento de todos; mas 
cada um pode individualmente dar em garantia 
real a parte que tiver. 

E) As máquinas e instrumentos de agricultura e as 
colheitas pendentes ou em via de formação, 
não podem ser objeto de penhor agrícola. 

 
32. Acerca da Responsabilidade Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) A responsabilidade civil é independente da 
criminal, não se podendo questionar mais sobre 
a existência do fato, ou sobre quem seja o seu 
autor, quando estas questões se acharem 
decididas no juízo criminal. 

B) O incapaz responde pelos prejuízos que causar, 
se as pessoas por ele responsáveis não tiverem 
obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de 
meios suficientes. 

C) No caso de homicídio, a indenização consiste 
apenas  no pagamento das despesas com o 
tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 
família. 

D) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o 
dano por este causado, se não provar culpa da 
vítima ou força maior. 

E) Aquele que habitar prédio, ou parte dele, 
responde pelo dano proveniente das coisas que 
dele caírem ou forem lançadas em lugar 
indevido.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA em relação ao disposto na 
Consolidação das Leis do Trabalho: 
I. Não serão descontadas nem computadas como 
jornada extraordinária de trabalho as variações de 
horário no registro de ponto não excedentes de cinco 
minutos, observado o limite máximo de dez minutos 
diários. 
II. O tempo despendido pelo empregado até o local de 
trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de 
transporte, não será computado na jornada de 
trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil 
acesso ou não servido por transporte público, o 
empregador fornecer a condução. 
III. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial 
aquele cuja duração não exceda a trinta horas 
semanais.  

A) Estão corretas todas as assertivas. 
B) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
D) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
E) Está correta apenas a assertiva II. 

 
34. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA em relação ao disposto na 
Consolidação das Leis do Trabalho: 
I. As férias serão concedidas por ato do empregador, 
em um só período, nos 12 (doze) meses subseqüentes 
à data em que o empregado tiver adquirido o direito. 
II. A época da concessão das férias será a que melhor 
consulte os interesses do empregado. 
III. Durante as férias, o empregado não poderá prestar 
serviços a outro empregador, salvo se estiver 
obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho 
regularmente mantido com aquele.  

A) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
B) Estão corretas todas as assertivas. 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
D) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
E) Está correta apenas a assertiva III. 

 
35. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA em relação ao disposto na 
Consolidação das Leis do Trabalho: 
I. Para fins de contratação, o empregador não exigirá 
do candidato a emprego comprovação de experiência 
prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo 
tipo de atividade. 
II. O contrato individual de trabalho poderá ser 
acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou 
por escrito e por prazo determinado ou 
indeterminado. 
III. O contrato de trabalho por prazo determinado 
que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de 
uma vez passará a vigorar sem determinação de 
prazo.  

A) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
B) Estão corretas todas as assertivas. 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
D) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
E) Está correta apenas a assertiva III. 

 
36. Em relação ao Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Tramitando o processo perante outro juízo, os 
autos serão remetidos ao juízo federal 
competente se nele intervier a União, suas 
empresas públicas, entidades autárquicas e 
fundações, ou conselho de fiscalização de 
atividade profissional, na qualidade de parte ou 
de terceiro interveniente, inclusive as ações de 
insolvência civil. 

B) As causas cíveis serão processadas e decididas 
pelo juiz nos limites de sua competência, 
ressalvado às partes o direito de instituir juízo 
arbitral, na forma da lei. 

C) Determina-se a competência no momento do 
registro ou da distribuição da petição inicial, 
sendo irrelevantes as modificações do estado 
de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 
alterarem a competência absoluta. 

D) A ação fundada em direito pessoal ou em 
direito real sobre bens móveis será proposta, 
em regra, no foro de domicílio do réu. 

E) Para as ações fundadas em direito real sobre 
imóveis é competente o foro de situação da 
coisa. 

 
37. Em relação à competência, assinale a alternativa 
INCORRETA de acordo com o Código de Processo 
Civil: 

A) A ação em que o ausente for réu será proposta 
no foro de seu último domicílio, também 
competente para a arrecadação, o inventário, a 
partilha e o cumprimento de disposições 
testamentárias. 

B) A incompetência absoluta pode ser alegada em 
qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 
declarada de ofício. 

C)  Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu 
não alegar a incompetência em preliminar de 
contestação. 

D) Há conflito de competência quando, dentre 
outras hipóteses, entre 2 (dois) ou mais juízes 
surge controvérsia acerca da reunião ou 
separação de processos. 

E) O juízo federal restituirá os autos ao juízo 
estadual após suscitar conflito se o ente federal 
cuja presença ensejou a remessa for excluído 
do processo. 

 



 

 

38. Segundo o Código de Processo Civil, não é causa 
de suspensão do processo: 

A) A morte ou perda da capacidade processual de 
qualquer das partes, de seu representante legal 
ou de seu procurador. 

B) A ação em que o ausente for réu será proposta 
no foro de seu último domicílio, também 
competente para a arrecadação, o inventário, a 
partilha e o cumprimento de disposições 
testamentárias. 

C) A arguição de impedimento ou de suspeição. 

D) A convenção das partes. 

E) A discussão em juízo de questão decorrente de 
acidentes e fatos da navegação de competência 
do Tribunal Marítimo. 

 
39. Em relação aos prazos previstos no Código de 
Processo Civil, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
intimações somente obrigarão a 
comparecimento após decorridas 48 (quarenta 
e oito) horas. 

B) A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido 
exclusivamente em seu favor, de maneira 
expressa ou tácita.   

C) Inexistindo preceito legal ou prazo determinado 
pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a 
prática de ato processual a cargo da parte. 

D) Na comarca, seção ou subseção judiciária onde 
for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar 
os prazos por até 2 (dois) meses. 

E) O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 
(cinco) dias, as decisões interlocutórias no 
prazo de 10 (dez) dias e as sentenças no prazo 
de 30 (trinta) dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA em relação ao disposto no 
Código Tributário Nacional: 
I. Para os efeitos da legislação tributária, não têm 
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou 
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, 
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou 
da obrigação destes de exibi-los. 
II. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles 
efetuados serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes das 
operações a que se refiram. 
III. As autoridades administrativas federais poderão 
requisitar o auxílio da força pública federal, estadual 
ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de 
embaraço ou desacato no exercício de suas funções, 
ou quando necessário à efetivação dê medida prevista 
na legislação tributária, ainda que não se configure 
fato definido em lei como crime ou contravenção.  

A) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
B) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
C) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
D) Estão corretas todas as assertivas. 
E) Está correta apenas a assertiva III. 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


