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 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

1. Relacione a coluna 2 (cargos) de acordo com a
coluna 1 (pronomes de tratamento).
Observe que apenas 1 tratamento será usado para 2
cargos.
Coluna 1 (Pronomes de Tratamento)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vossa Excelência (sempre por extenso)
Vossa Magnificência (sempre por extenso)
V. Exa. (Vossa Excelência)
V. Sa. (Vossa Senhoria)
V. S. (Vossa Santidade)
V. Revma. (Vossa Reverendíssima)

Coluna 2 (Cargos)
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Governadores de Estado
Clientes comerciais
Presidente da República
Juízes de Direito
Reitores
Papa
Sacerdotes

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I – II – III – VI – IV – V – III
II – III – V – IV – I – VI – III
III – I – IV – II – III – VI – V
III – IV – I – III – II – V – VI
IV – V – VI – II – III – III – I

(20 questões)
2. Analise o texto abaixo:
Correspondência é um meio de comunicação escrita
entre pessoas. Entre os documentos abarcados pela
correspondência, destaca-se a(o)          ,
que representa o escrito particular. Já o(a)     
    

só pode ser expedido por órgão público.

Um(a)         

é um conjunto de regras ou

normas estabelecidas como necessárias a uma organização. Chama-se         

ao registro em

que se relata o que se passou numa reunião, assembléia ou convenção. A principal forma de comunicação para transmissão de documentos, atualmente, é
o(a)          , devido ao seu baixo custo e
celeridade.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. (
b.
c.
d.
e.

) ofício – carta comercial – ata – regulamento
– memorando
( X ) carta comercial – ofício – regulamento – ata –
correio eletrônico (“e-mail”)
( ) correio eletrônico (“e-mail”) – ofício – carta
comercial – ata – circular
( ) ata – correio eletrônico (“e-mail”) – memorando – regulamento – carta comercial
( ) regulamento – carta comercial – ofício – ata correio eletrônico (“e-mail”)
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3. Analise o texto abaixo:

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas corretamente.

Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público
redige atos normativos e comunicações e ela deve
caracterizar-se por:                ,
posto que, por restringir-se a questões que dizem

a. (
b.
c.

respeito ao interesse público, não cabe qualquer
tom particular ou pessoal nas comunicações oficiais;               , pois deve ser

d.
e.

sempre formal, isto é, obedecer a certas regras de
forma;               

) atraso – gáz – crescer – picina – maçacre –
enxoval – chuchu
( ) bandeija – largatixa – tocir – complexo –
dureza – exame – cruzeiro
( ) agressão – frustar – ascédio – revesamento –
caixa – rocho – inxergar
( ) adevogado – resistro – surrasco – horta – abacaxi – cassino – xícara
( X ) periquito – beneficência – molambo – meiguice – caniço – fascinante – pretensão

, já que,

se a administração federal é una, é natural que
as comunicações que expede sigam um mesmo

5. Quanto à pontuação, marque ( C ) para as afirmativas corretas e ( E ) para as erradas.

padrão;           , pois o texto oficial

(

deve transmitir um máximo de informações com um
mínimo de palavras; e         , já que o texto
oficial deve possibilitar imediata compreensão pelo

(

leitor. Há que se salientar, ainda, que o texto oficial
deve empregar o padrão          

(

de

linguagem, isto é, de entendimento geral e por definição avesso a vocábulos de circulação restrita, como a

(

gíria e o jargão

(

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. ( ) individualidade – formalidade – uniformidade
– retórica – releitura – rebuscado
b. ( ) individualidade – formalidade – padronização
– prolixidade – clareza – culto
c. ( X ) impessoalidade – formalidade – padronização
– concisão – clareza – culto
d. ( ) impessoalidade – informalidade – padronização – concisão – clareza – literário
e. ( ) impessoalidade – informalidade – uniformidade – prolixidade – transparência
– jornalístico

Página 4

(

) Nascida em Laguna, já na adolescência Ana
Maria de Jesus Ribeiro (1821-49) demonstrava
grande amor pela liberdade desafiando os
costumes da época: andava a cavalo e tomava
banhos de mar.
) Ana, que ele chamava pelo diminutivo em
italiano, Anita, tinha na época 18 anos; ele, 32.
) Já o romance de Oswald de Andrade e Pagu,
nasceu numa época, de efervescência cultural,
na cidade de São Paulo.
) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria: os particulares.
) O Presidente da República, comentou, sua
posição no assunto.
) A filantropia, embora muito criticada, é necessária em certas circunstâncias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

C–C–C–E–E–E
C–C–E–E–E–C
C–E–C–E–C–E
E–E–C–C–E–E
E–E–E–C–C–C

Estado de Santa Catarina

6. Marque ( C ) para as afirmativas em que as palavras
sublinhadas estão usadas corretamente e ( E ) para
aquelas em que as palavras sublinhadas estão usadas
erroneamente.
( ) O solo não mais absorveu a água da chuva.
( ) Não fosse a justiça realmente cega, não teríamos tantos criminosos absolvidos.
( ) Não me agrada falar a cerca de tragédias.
( ) O aluno disse que não estava afim de prestar
atenção à aula.
( ) Ele sempre diz não estar a par dos
acontecimentos.
( ) Faça tudo de modos que não machuque
ninguém.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

E–C–E–C–E–E
C–E–C–E–C–C
C–C–C–E–E–C
C–C–E–E–C–E
E–E–C–C–E–C

8. Quanto à concordância verbal e à concordância
nominal, marque com ( C ) as afirmativas corretas e
com ( E ) as afirmativas erradas.
(
(
(
(
(
(

) Nem uma, nem outra medida resolverão o
problema.
) Vendem-se apartamentos funcionais na
Trindade e residências na Lagoa.
) Nem tudo são flores na vida.
) Mamãe está envelhecendo a olhos vistos.
) Anexo à presente Exposição de Motivos,
segue os pareceres do Procurador.
) O voo sai ao meio-dia e meio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

C–C–C–E–E–E
C–E–E–E–C–C
E–C–C–C–E–E
E–C–E–C–E–C
E–E–E–C–C–C

Atualidades
7. Assinale a alternativa em que as palavras abaixo,
dispostas aleatoriamente, formam corretamente uma
oração que segue a sequência: sujeito + verbo transitivo direto + objeto direto + adjunto adverbial.
sabedoria – vida – durante - a – humano – o – busca –
ser – sua
a. ( ) Durante sua vida o ser humano busca a
sabedoria.
b. ( ) Busca a sabedoria durante sua vida o ser
humano.
c. ( ) A sabedoria o ser humano busca durante sua
vida.
d. ( ) Durante sua vida busca a sabedoria o ser
humano.
e. ( X ) O ser humano busca a sabedoria durante sua
vida.

(5 questões)

9. Entre as mudanças recentes experimentadas pela
política externa norte-americana estão medidas que
puseram fim às restrições de viagens e remessas de
dinheiro para Cuba.
O embargo dos Estados Unidos àquele país, que teve
início na década de 60 do século XX, é um dos episódios do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Guerra Fria.
Panamericanismo.
Política de Distensão.
Política da paz armada.
Política de apaziguamento.
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10. Em 30 de junho de 2009 as tropas norte-americanas começaram a deixar as cidades e vilas do Iraque,
parte do plano de retirada total do país até o final de
2011.

12. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, é uma espécie de retrato do Brasil, uma
fotografia tomada em 2008 que revela nossas conquistas e nossos problemas.

Analise as afirmações abaixo, relacionadas a esse
assunto:

Entre as constatações dessa pesquisa podemos
apontar:

1. Desde 2003, quando forças lideradas pelos
Estados Unidos invadiram o Iraque, o país
viveu pouquíssimos dias sem violências e
atentados.
2. Com a queda de Saddam Hussein, o Iraque
passou a viver uma onda de paz, prosperidade e liberdade. A economia teve grande
desenvolvimento e os iraquianos vivem hoje
em um país democrático.
3. As rivalidades entre os diferentes grupos religiosos islâmicos agravam a situação de instabilidade vivida pelos iraquianos.
4. A violência no Iraque está diretamente ligada
à ação da organização terrorista Al Qaeda
que luta contra os Haredins, grupo religioso
sionista.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
Estão corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
Estão corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

11. De acordo com alguns especialistas, os chamados
BRICs poderão, nas próximas décadas, se tornar potências com grande importância econômica e política.
Assinale a alternativa que identifica corretamente os
BRIC´s.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Brasil, Rússia, Índia e China.
Bolívia, Romênia, Índia e China.
Brasil, Rússia, Inglaterra e China.
Burundi, Ruanda, Iêmen e Caledônia.
Brasil, Rússia, Israel e República Popular da
China.
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a. (
b.

c.
d.
e.

) Segundo a PNAD, a maioria dos lares brasileiros já possui rede de esgoto.
( ) Constata-se que, em virtude da informatização, menos brasileiros estão inseridos hoje
no mercado de trabalho do que no início do
século XX.
( ) O Brasil tem índices de acesso à internet superiores à média dos países da Europa.
( ) O número de pessoas que se declara parda ou
preta é de apenas 20% da população.
( X ) A pesquisa revelou um aumento do número
de crianças matriculadas na escola.

13. Entre os problemas ambientais que vivemos, o
aumento do número de espécies em extinção é um
dos mais preocupantes.
O litoral catarinense é visitado por uma dessas espécies que, no passado, foi caçada impiedosamente.
Trata-se do(a)
a.
b.
c.
d.
e.

( ) Aruanã.
( ) Pinguim.
( ) Black Bass
( X ) Baleia franca.
( ) Mico leão dourado.

Estado de Santa Catarina

Legislação Geral

(7 questões)

14. Assinale a alternativa correta de acordo com
Lei Complementar do Estado de Santa Catarina
no 381/2007.
a. ( ) O Poder Executivo não detém autorização
legal para transferir as ações que o Estado
possui no Centro de Informática e Automação
do Estado de Santa Catarina S/A (CIASC)
para empresas das quais detenha o controle
acionário.
b. ( ) O Poder Executivo não detém autorização
legal para transferir as ações que o Estado
possui na Companhia de Gás de Santa
Catarina (SCGÁS) para empresas das quais
detenha o controle acionário.
c. ( X ) O chefe do Poder Executivo detém autorização legal para alienar o controle acionário,
representado pelas ações que o Estado possui, diretamente ou por intermédio de suas
sociedades de economia mista na Imbituba
Administradora da Zona de Processamento de
Exportação (IAZPE).
d. ( ) O Chefe do Poder Legislativo detém autorização legal para promover a transferência dos ativos, participações acionárias e
quotas representativas de participação em
capital social de empresas, pertencentes à
Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina (CODESC), para o Estado de
Santa Catarina.
e. ( ) O Poder Legislativo detém autorização legal
para transferir as ações que o Estado possui
no Centro de Informática e Automação do
Estado de Santa Catarina S/A (CIASC) para
empresas das quais detenha o controle
acionário.

15. Assinale a alternativa correta de acordo a com
Lei Complementar do Estado de Santa Catarina
no 381/2007.
a. ( X ) As fundações públicas de direito público
adquirem personalidade jurídica com a publicação da lei que as criar.
b. ( ) As autarquias adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de
sua institucionalização e do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas.
c. ( ) As fundações públicas de direito privado
adquirem personalidade jurídica com o arquivamento e registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina (JUCESC).
d. ( ) As empresas públicas adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura
pública de sua institucionalização e do estatuto no registro civil de pessoas jurídicas.
e. ( ) As sociedades de economia mista adquirem
personalidade jurídica com a inscrição da
escritura pública de sua institucionalização
e do estatuto no registro civil de pessoas
jurídica.

16. Assinale a alternativa correta:
a. (
b.
c.

d.

e.

) É permitida a conversão da licença-prêmio em
pecúnia.
( ) Remuneração é a expressão pecuniária do
cargo, consoante nível próprio, fixado em lei.
( X ) Não se concederá licença para tratamento de
interesses particulares ao funcionário público
que esteja respondendo a processo disciplinar.
( ) Ao servidor ocupante do cargo de provimento
efetivo poderá ser concedida licença para
tratamento de interesses particulares, pelo
prazo de até 2 (dois) anos, renovável por igual
período.
( ) Após cada triênio de serviço público estadual,
o servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo fará jus a uma licença com remuneração, como prêmio, pelo período da 03 (três)
meses.
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17. Assinale a alternativa correta:

19. Assinale a alternativa correta:

a. ( ) A estabilidade diz respeito ao cargo e não ao
serviço público.
b. ( X ) O prazo de prescrição em ação disciplinar
começa a correr do dia em que o ilícito se
tornou conhecido de autoridade competente
para agir.
c. ( ) Prescreve em 05 (cinco) anos a ação disciplinar, quanto aos fatos punidos com repreensão,
suspensão, ou destituição de encargo de
confiança.
d. ( ) Prescreve em 02 (dois) anos a ação disciplinar, quanto aos fatos punidos com a pena de
demissão, de cassação de aposentadoria ou
de cassação de disponibilidade
e. ( ) Suspensa a prescrição, todo o prazo começa a
correr novamente do dia da interrupção.

a. (
b. (

) A reintegração não depende de posse.
) A promoção e o acesso não implicam na
vacância do cargo.
c. ( ) Reversão é o reingresso no serviço público do
funcionário público em disponibilidade.
d. ( X ) A aposentadoria do funcionário público implicará na vacância automática do cargo em
comissão de que seja titular.
e. ( ) A reintegração é o reingresso no serviço
público do funcionário público aposentado,
quando insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez, ou a pedido, apurada
a conveniência administrativa em processo
regular.

20. Assinale a alternativa correta:
18. Assinale a alternativa correta:
a. ( ) Em caso de relevância e urgência, o
Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo
submetê-las, no prazo de 10 (dez) dias, à
Assembleia Legislativa.
b. ( ) É vedada a prorrogação da vigência de
medida provisória que, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado de sua publicação, não
tiver a sua votação encerrada na Assembleia
Legislativa.
c. ( ) O prazo de 60 (sessenta) dias para que a
medida provisória seja convertida em lei
contar-se-á da publicação da medida provisória, interrompendo-se durante os períodos de
recesso da Assembleia Legislativa.
d. ( ) É permitida a reedição, na mesma Sessão
Legislativa, de medida provisória não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa.
e. ( X ) Se a medida provisória não for apreciada em
até 45 (quarenta e cinco dias), contados de
sua publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas, até que se ultime a
votação, todas as demais deliberações legislativas da Assembleia Legislativa.

Página 8

a. ( X ) Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos inativos quaisquer benefícios
ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria, na forma da lei.
b. ( ) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso
público.
c. ( ) O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais
quando decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e
integrais nos demais casos.
d. ( ) O servidor público estável só perderá o cargo
em virtude de sentença judicial transitada em
julgado ou mediante processo administrativo
em que lhe seja assegurada ampla defesa.
e. ( ) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral, até o seu
adequado aproveitamento em outro cargo.

Estado de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos

(30 questões)

21. Acerca dos princípios fundamentais do Direito
Constitucional brasileiro, é incorreto afirmar:

23. Em relação ao conceito e à classificação da
Constituição, podemos afirmar:

a. ( ) Por constituir-se cláusula pétrea, não poderá
ser objeto de deliberação a proposta de
emenda constitucional tendente a abolir a
separação de Poderes.
b. ( ) A alternância no poder e o caráter representativo do Chefe de Estado são características
típicas do modelo Republicano.
c. ( X ) A autodeterminação dos povos e a defesa da
paz constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil.
d. ( ) Ao estabelecer que a República Federativa do
Brasil é formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, a
Constituição veda o direito de secessão.
e. ( ) O postulado democrático no modelo constitucional brasileiro pressupõe a participação do
povo no Governo do Estado.

a. (

22. Em relação ao Poder Constituinte, é correto
afirmar:
a. ( ) De acordo com o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o poder derivado
revisor constitui via permanente de modificação da Constituição.
b. ( ) A Carta Política de 1988 consagrou as cláusulas pétreas como limitações temporais ao
poder derivado reformador.
c. ( ) São características do poder constituinte originário ser inicial, condicionado e autônomo.
d. ( ) É perfeitamente válida uma reforma constitucional realizada durante a vigência de estado
de defesa ou intervenção federal.
e. ( X ) Consolidou-se o entendimento de que os
direitos adquiridos anteriormente ao surgimento de uma nova constituição não estão
protegidos contra ela, salvo se a própria constituição o desejar.

b.
c.

d.

e.

) Uma constituição é classificada como outorgada, quanto à origem, quando é elaborada
por um órgão constituinte composto de
representantes do povo.
( ) A constituição rígida quanto à estabilidade
não é passível de modificações.
( ) Na concepção jurídica de constituição, defendida por Hans Kelsen, é permitido ao jurista
socorrer-se da sociologia ou da política para
buscar seu fundamento.
( X ) Conforme moderna teoria constitucional,
alicerçada no pluralismo, no relativismo e
na diversidade, denomina-se Constituição
Dútil aquela que se propõe a assegurar tão
somente as condições possíveis para uma
vida em sociedade.
( ) Constituição programática ou dirigente caracteriza-se por conter normas originárias de
precedentes judiciais, tradições e costumes.

24. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Não é lícito a parte postular em causa própria.
b. ( X ) O juiz dará curador especial ao réu preso, bem
como ao revel, citado por edital ou com hora
certa.
c. ( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios serão sempre representados pelos
seus procuradores ou chefes do Executivo.
d. ( ) O litigante de má-fé será condenado apenas
ao pagamento de multa, não cabendo nesta
hipótese a indenização à parte.
e. ( ) Todo advogado tem direito de examinar os
autos de qualquer processo, em cartório de
justiça ou secretaria de tribunal, independentemente de ser procurador ou não, da causa.
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25. Sobre o Controle de Constitucionalidade, assinale
a alternativa correta:

27. Em relação à execução dos contratos administrativos, pode-se afirmar:

a. ( X ) Proposta a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade, não se admitirá desistência.
b. ( ) A resolução editada pelo Senado Federal é
o instrumento adequado para conferir eficácia erga omnes à decisão de ação direta de
inconstitucionalidade.
c. ( ) Não cabe aos juízes a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no
direito brasileiro, pois se trata de competência
exclusiva dos Tribunais.
d. ( ) Admite-se a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade,
mas não no processo de ação declaratória de
constitucionalidade.
e. ( ) É obrigatória a oitiva do Advogado-Geral da
União e do Procurador-Geral da República
na ação de arguição de descumprimento de
preceito fundamental.

a. ( X ) O contratado deverá manter um preposto,
devidamente aceito pela Administração, no
local da obra ou do serviço.
b. ( ) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da
Administração, vedada a contratação de terceiros para subsidiá-lo de informações.
c. ( ) O contratado é obrigado a reparar, às expensas da Administração, o objeto do contrato
em que se verificarem defeitos resultantes da
execução.
d. ( ) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, independentemente de sua culpa ou
dolo na execução do contrato.
e. ( ) A administração é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

26. De acordo com a Lei 8.666/93, que institui normas acerca de licitações e contratos da Administração
Pública, é correto afirmar:
a. ( ) As licitações serão sempre efetuadas no local
onde se situar a repartição interessada.
b. ( X ) Configura-se crime, sujeito à pena de detenção, a dispensa ou inexigibilidade de licitação
fora das hipóteses previstas em lei.
c. ( ) É dispensável a licitação para contratação de
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
d. ( ) Na modalidade concurso, o prazo mínimo a
ser observado entre a publicação do edital e a
realização do evento será de 30 (trinta) dias.
e. ( ) Convite é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior
à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
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28. Em relação ao ato administrativo, assinale a alternativa verdadeira:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Imperatividade é a qualidade do ato administrativo pela qual o Poder Público pode obrigar
o administrado ao cumprimento da obrigação,
sem prévia necessidade de buscar as vias
judiciais.
( ) Atos discricionários são aqueles que a
Administração pratica sem dispor de margem
de liberdade para decidir.
( X ) A revogação do ato administrativo pode
ser implícita ou explícita, operando efeitos
ex nunc.
( ) Quanto aos efeitos, os atos administrativos
são constitutivos, quando afirmam a preexistência de uma situação de fato ou de direito, e
declaratórios, quando fazem nascer uma situação jurídica.
( ) A invalidação do ato administrativo tem como
sujeito ativo sempre o Poder Judiciário, operando efeitos ex tunc.

Estado de Santa Catarina

29. O controle da Administração Pública exercido em
decorrência do poder hierárquico, por órgãos a agentes da própria estrutura administrativa, denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

32. De acordo com o Código Tributário Nacional:
I. A moratória em caráter geral poderá ser concedida por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei.
II. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a
incidência de juros e multas.
III. A concessão de medida liminar em mandado
de segurança suspende a exigibilidade do
crédito tributário, mas não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias.

Controle Interno.
Controle Externo.
Controle Político.
Controle Privado.
Controle Jurisdicional.

30. Com base na Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo acerca das limitações ao poder
de tributar:
I. É vedado aos entes políticos instituírem tributos com efeito de confisco.
II. O imposto sobre produtos industrializados
está sujeito ao princípio da anterioridade.
III. A imunidade dos templos de qualquer culto
compreende somente seu patrimônio, renda
e serviços, relacionados às finalidades essenciais da entidade.
IV. É proibida a cobrança de tributos, sem exceção, em relação a fatos geradores ocorridos
antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

I. Legislação tributária que disponha sobre a
outorga de isenção interpreta-se de forma
literal.
II. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação
tributária utilizará, sucessivamente, a analogia,
os princípios gerais de direito público, os princípios gerais de direito tributário e a equidade.
III. A lei tributária que define infrações, no caso
de dúvida quanto à capitulação legal do
fato, interpreta-se de forma mais benéfica ao
acusado.
IV. O emprego da equidade poderá resultar em
dispensa do pagamento de tributo devido.

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III, e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

31. Não pode propor Ação Direta de
Inconstitucionalidade:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Presidente da República
Presidente do Senado Federal
Governador do Distrito Federal
Procurador-Geral da República
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil

Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

33. Analise as assertivas abaixo concernentes à interpretação e integração da legislação tributária:

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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34. Sobre as espécies tributárias, é incorreto afirmar:
a. ( X ) Somente a União, mediante lei ordinária,
poderá instituir empréstimos compulsórios.
b. ( ) Segundo o Código Tributário Nacional, a
denominação e as demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para
qualificar a natureza jurídica específica do
tributo.
c. ( ) O exercício regular do poder de polícia pelos
entes políticos, no âmbito de suas respectivas
atribuições, autoriza a instituição e cobrança
de taxa.
d. ( ) Os impostos são chamados de tributos não
vinculados porque têm como fato gerador
uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte.
e. ( ) A contribuição de melhoria é instituída para
fazer face ao custo de obras públicas de que
decorra valorização imobiliária, tendo como
limite total a despesa realizada.

35. Conforme o Código Tributário Nacional, é correto
afirmar:
a. ( ) A capacidade tributária passiva depende de
regularização da pessoa jurídica, não bastando a mera configuração de uma unidade
econômica ou profissional.
b. ( ) A solidariedade da obrigação tributária comporta o benefício de ordem, nos casos expressamente definidos em lei.
c. ( ) O sujeito passivo da obrigação principal diz-se
responsável quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
d. ( ) Quando o fato gerador da obrigação tributária é um negócio jurídico sob condição resolutória, considera-se nascida a obrigação desde
o momento de seu implemento.
e. ( X ) O contribuinte é responsável pela indicação
de seu domicílio tributário, mas poderá a
autoridade administrativa recusá-lo, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a
fiscalização do tributo.
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36. De acordo com a Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa correta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O imposto sobre a propriedade de veículos
automotores (IPVA) terá alíquotas máximas e
mínimas fixadas pelo Senado Federal.
( ) Compete à lei ordinária fixar as alíquotas
máximas e mínimas do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN).
( X ) O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do
imóvel.
( ) O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços (ICMS)
será necessariamente seletivo, em função da
essencialidade das mercadorias e dos serviços.
( ) O imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza (IR) será informado pelos
critérios da generalidade, da universalidade e
da proporcionalidade.

37. São casos de rescisão indireta do contrato de
trabalho:
I. Forem exigidos do empregado serviços superiores às suas forças, defesos por Lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato.
II. Não cumprir o empregador as obrigações do
contrato.
III. O empregador ou seus prepostos ofenderem
fisicamente o empregado, salvo em caso de
legítima defesa, própria ou de outrem.
IV. Ato e indisciplina ou de insubordinação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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38. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8
(oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. No entanto, alguns trabalhadores não se compreendem neste regime, ou seja, não
possuem a jornada de trabalho controlada.
Quais os trabalhadores estão enquadrados nesta
exceção?
I. os gerentes, assim considerados os exercentes
de cargos de gestão.
II. todos os trabalhadores no regime de tempo
parcial.
III. os empregados contratados por meio de
remuneração comissionada.
IV. os empregados que exercem atividade
externa incompatível com a fixação de horário
de trabalho.

40. Segundo entendimento consolidado do Tribunal
Superior do Trabalho assinale a alternativa correta:
a. (

b.

c.

d.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

39. A vedação à promoção pessoal dos agentes
públicos, valendo-se de atividades desenvolvidas
pela Administração Pública, encontra-se associada ao
seguinte princípio:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Hierarquia
Legalidade
Razoabilidade
Impessoalidade
Proporcionalidade

e.

) A ocorrência de justa causa, até mesmo por
abandono de emprego, no decurso do prazo
do aviso prévio dado pelo empregador, retira
do empregado qualquer direito às verbas
rescisórias de natureza indenizatória.
( ) O acordo individual para compensação de
horas é válido mesmo se houver norma coletiva em sentido contrário.
( ) A empregada gestante detém o direito à estabilidade provisória na hipótese de admissão
mediante contrato de experiência, visto que
a extinção da relação de emprego no prazo
pactuado não desnatura a garantia adquirida
pela gestante.
( ) A contratação de servidor público, após a
CF/1988, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art.
37, II e § 2o, sendo que o trabalhador sequer
tem o direito ao pagamento em relação ao
número de horas trabalhadas e aos valores
referentes aos depósitos do FGTS.
( X ) A habitação e a energia elétrica fornecidas
pelo empregador ao empregado, quando
indispensáveis para a realização do trabalho,
não têm natureza salarial.

41. Analise o texto abaixo:
Entre duas jornadas de trabalho, haverá um intervalo
de      consecutivas, no mínimo, destinado ao
repouso, e em qualquer trabalho contínuo cuja duração
exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de um
intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no
mínimo, de      e, salvo acordo ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de      .
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

10 horas; 01 hora; 02 horas
11 horas; 01 hora; 02 horas
11 horas; 01 hora; 03 horas
12 horas; 02 horas; 03 horas
12 horas; 02 horas; 05 horas
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42. Nas reclamações enquadradas no procedimento
sumaríssimo:
I. o pedido deverá ser certo ou determinado e
indicará o valor correspondente.
II. poderá ser realizada a citação por edital.
III. as demandas serão instruídas e julgadas
em audiência única, pois todas as provas
serão produzidas na audiência de instrução
e julgamento, ainda que não requeridas
previamente.
IV. não estão excluídas do procedimento
sumaríssimo as demandas em que é parte
a Administração Pública direta, autárquica e
fundacional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

44. Acerca dos Títulos de Crédito, indique a alternativa correta:
a. (
b.
c.
d.
e.

45. Em relação ao Direito Concursal, indique a alternativa correta:
a. (

b.

43. Segundo as regras de Direito Processual do
Trabalho, assinale a alternativa incorreta:
a. ( ) A competência da Justiça do Trabalho, quanto
à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em
pecúnia que proferir e aos valores, objeto de
acordo homologado, que integrem o salário
de contribuição.
b. ( ) No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser
concedida antes da sentença, cabe a impetração do mandado de segurança, em face da
inexistência de recurso próprio.
c. ( ) Não fere direito líquido e certo do impetrante
o ato judicial que determina penhora em
dinheiro do executado, em execução definitiva, para garantir crédito exequendo.
d. ( X ) Quando os litisconsortes tiverem diferentes
procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro
os prazos para contestar, para recorrer e, de
modo geral, para falar nos autos.
e. ( ) Na justiça do trabalho a reclamação poderá
ser apresentada pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus advogados, e pelos sindicatos de classe.
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) O endosso é forma de transmissão de títulos
de crédito, emitidos “à ordem” e “não a ordem”.
( ) É ilícito o endosso parcial, sendo aceitável,
contudo, o endosso condicionado.
( ) Os avais superpostos e em branco consideram-se sucessivos
( ) A transmissão de título ao portador dá-se por
cessão.
( X ) O aceite somente é admitido na Letra de
Câmbio e na Duplicata, sendo facultativo
naquela e obrigatório nesta.

c.

d.

e.

) É vedado ao magistrado, durante a recuperação judicial, em qualquer hipótese que se
apresente, decretar a falência da empresa
recuperanda.
( ) As empresas que, por seus atos constitutivos,
tenham objeto de exploração serviços de
transporte aéreo de qualquer natureza ou
de infraestrutura aeroportuária, não podem
requerer recuperação judicial, nos termos da
Lei 11.101/2005.
( X ) A responsabilidade pessoal dos sócios de
responsabilidade limitada, dos controladores,
e dos administradores da sociedade falida,
será apurada no próprio juízo da falência,
prescrevendo em 2 (dois) anos, contados a
partir do trânsito em julgado da sentença do
encerramento da falência, a ação que apura
esta responsabilidade.
( ) A ação revocatória deve ser proposta,
exclusivamente, pelo falido, através de seu
procurador.
( ) Na classificação dos créditos em uma falência,
os créditos subordinados preferem aos créditos com privilégio geral.
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46. Em relação ao Direito da Empresa, assinale a alternativa correta:
a. ( ) O nome empresarial pode ser objeto de
alienação.
b. ( ) As sociedades cooperativas são sempre
empresárias.
c. ( ) A exclusão de sócio minoritário dar-se-á por
iniciativa da maioria absoluta dos demais
sócios, reunidos em assembleia convocada
para esse fim, na qual se dará amplo direito
de defesa ao acusado, podendo ser motivada
pela quebra da affectio societatis, pela apuração de falta grave e pela incapacidade superveniente, independentemente de previsão
contratual.
d. ( ) O empresário casado não pode alienar os
bens imóveis que integrem o patrimônio da
empresa sem a devida outorga conjugal.
e. ( X ) É possível afirmar que o empresário individual,
sujeito de atividade da empresa, não é pessoa
jurídica.

48. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.
c.
d.
e.

49. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.
47. De acordo com a Lei de Introdução ao Código
Civil, assinale a alternativa correta:
a. ( X ) As organizações destinadas a fins de interesse
coletivo, como as sociedades e as fundações,
obedecem à Lei do Estado em que se constituírem, ficando, todavia, as filiais em território
brasileiro, quando aprovadas pelo Governo
Brasileiro, sujeitas à lei brasileira.
b. ( ) A prova de fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto
aos ônus e aos meios de produção, devendo
ser admitidas como lícitas em tribunais
brasileiros.
c. ( ) A sucessão de bens de estrangeiros, situados
no país, será sempre regida pela lei brasileira
em beneficio dos filhos e do cônjuge brasileiros, independente de ser a lei pessoal do de
cujus mais favorável.
d. ( ) Independentemente de declaração, a lei posterior sempre revoga a anterior.
e. ( ) A lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

) Em matéria de associações, a exclusão de
associado somente é admissível pela via judicial, onde se demonstrará a justa causa.
( ) Em relação às associações, há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
( ) Compete privativamente à assembleia das
associações a alteração do estatuto, apenas.
( ) É vedado aos administradores de fundações
propor a sua extinção.
( X ) A criação de uma fundação dar-se-á por escritura pública ou testamento, apenas podendo
constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência.

c.

d.

e.

) Em relação à entrega de coisa incerta, a escolha determinada pela quantidade, por exemplo, é do devedor.
( ) Poderá o devedor de coisa incerta, antes da
entrega, alegar perda ou deterioração da
coisa em decorrência, por exemplo, de caso
fortuito ou de força maior.
( ) O devedor pode opor, a todos os credores
solidários, exceções pessoais, quando estas
forem oponíveis a um credor.
( X ) Havendo dois ou mais devedores em relação a
uma obrigação indivisível, é certo afirmar que
cada um será obrigado pelo total da dívida.
( ) A cessão de crédito não abrange todos os
seus acessórios.

50. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.
c.
d.

e.

) O procedimento cautelar pode ser instaurado
antes ou durante o processo principal, sendo
deste sempre independente.
( ) A concessão do arresto pode fundar-se em
presunção de dívida.
( X ) Os autos do processo cautelar serão apensados ao processo principal.
( ) Nas ações que versem sobre alimentos, é
defeso à parte requerer os alimentos provisionais antes do despacho da petição inicial.
( ) Cabe recurso da sentença que não conhecer
do pedido de justificação.
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