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Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 6. 
 

CRIME E CASTIGO 
 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/regulacao-da-imprensa/  
Acesso em 15/09/2013. 

Carta ao Leitor publicada na edição de VEJA de 27 de março, 2013 
 

  A regulação da imprensa na Inglaterra é um daqueles momentos 
de oportunismo em que os políticos, a pretexto de conter abusos, cometem 
outro ainda mais prejudicial. Na segunda-feira passada, o Parlamento 
britânico, reverberando a revolta da opinião pública com as criminosas 
ações do tabloide News of the World, já fechado, criou um organismo 
regulador da imprensa. Composto de cidadãos sem ligação com os meios 
de comunicação, com o governo ou com os partidos políticos, o órgão 
poderá exigir dos jornais e revistas a publicação de correções e pedidos de 
desculpas a pessoas que tenham sido comprovadamente vítimas de 
abusos. O regulador não tem poder para fazer censura prévia, determinar 
o fechamento de veículos de comunicação ou exigir a demissão de 
jornalistas, mas pode aplicar multas de até 1 milhão de libras (3 milhões de 
reais). 

Ninguém de bom-senso relativiza os crimes cometidos 
pelo News of the World. Ninguém pode achar adequado o recorrente abuso 
dos tabloides britânicos, que atropelam as mais elementares 
considerações éticas e até humanitárias quando invadem cruelmente a 
vida privada de celebridades ou pessoas comuns. Mas não é essa a 
questão. O que feriu o espírito democrático na Inglaterra foi pretextar o 
abuso para coibir o uso, foi o abandono de uma tradição libertária de 300 
anos em que o Estado inglês nunca interferiu no funcionamento da 
imprensa. Todos os crimes cometidos por jornalistas inescrupulosos 
podem ser – e são com frequência – exemplarmente punidos pelas leis já 
existentes na Inglaterra. Mesmo assim, os políticos não resistiram à 
tentação de criar um mecanismo capaz de constranger também a imprensa 
séria, aquela que não lhes dá sossego, apontando suas demagogias ou 
revelando suas eventuais tramoias. 

Para nós, brasileiros, a medida é perniciosa por dar aos radicais 
argumentos para voltarem à carga em sua tão sonhada censura à 
imprensa. A liberdade de expressão no Brasil é protegida pela Constituição 
– e ela garante que a imprensa seja livre, não que seja boa. Mais que 
profissionais responsáveis, competentes, honestos e submetidos a estritos 
códigos de ética, quem realmente garante que a imprensa seja boa é o 
leitor. Em seu ato voluntário de comprar ou assinar um jornal ou uma 
revista, ou deixar de fazê-lo, o leitor chancela ou condena uma publicação. 
Delegar esse poder aos políticos ou a organismos criados por eles é um 
erro fatal que acaba por emascular a função primordial da imprensa séria: 
a de ser os olhos e ouvidos da nação na busca da verdade e na vigilância 
constante sobre os poderosos. 

 
1. No trecho: “[...] o Parlamento britânico, reverberando a revolta da 

opinião pública com as criminosas ações do tabloide News of the 
World, [...]”, a palavra destacada tem o mesmo sentido que:  

a) Resolvendo  
b) Reparando 
c) Repensando  
d) Refletindo 

 
2. Analise as afirmações sobre as ideias presentes no texto. Em seguida, 

assinale a alternativa que contenha a análise correta. 

I. O poder do organismo regulador limita-se a multar os órgãos de 
imprensa britânicos.   

II. As pessoas em geral não querem que crimes fiquem impunes.  
III. No Brasil, é o leitor quem determina se um órgão de imprensa 

merece credibilidade ou não.   
IV. Há 300 anos não havia interferência do Estado no funcionamento 

da imprensa inglesa. 
 

a) Apenas a proposição I está incorreta. 
b) Estão incorretas as proposições II, III e IV. 
c) Todas as proposições estão corretas. 
d) Estão incorretas as proposições I e IV. 

 
3. Sobre a forma como se organizam as ideias no texto, é correto afirmar 

que, EXCETO: 

a) São usados argumentos de comparação para fundamentar a tese 
levantada.  

b) O objetivo geral do texto só fica claro no último parágrafo.  
c) Ao longo do texto, há uma ampliação analítica sobre as 

consequências da regulação da imprensa na Inglaterra.  
d) O primeiro parágrafo já deixa claro um posicionamento em relação 

à questão abordada.  
 
 

4. Sobre o texto, somente é correto inferir que:  

a) A punição ao News of the World é injusta.   
b) O organismo regulador da imprensa foi criado a pedido da opinião 

pública.  
c) A criação do organismo regulador da imprensa beneficiará a 

população.  
d) Toda a imprensa, no cumprimento de seu papel, será afetada na 

Inglaterra.  
 
5. Sobre os recursos de construção do texto, analise as proposições a 

seguir: 

I. A palavra emascular, sublinhada no texto, está empregada em 
sentido figurado e significa, no contexto, enfraquecer. 

II. A expressão “mesmo assim”, destacada no texto, introduz a ideia 
de concessão. 

III. Os hifens empregados no segundo parágrafo poderiam ser 
substituídos por vírgulas, mas não enfatizariam o termo que isolam 
com a mesma intensidade. 

IV. O título é coerente, pois o texto fala do crime cometido pelo News 
of the World e do castigo imputado com a criação do organismo 
regulador. 

 

a) As proposições II, III e IV estão corretas. 
b) As proposições I, III e IV estão corretas. 
c) As proposições II e III estão corretas. 
d) Todas as proposições estão corretas. 

 
6. “A regulação da imprensa na Inglaterra é um daqueles momentos de 

oportunismo.” 

A frase acima, reescrita com o verbo no pretérito mais que perfeito, 
está correta na alternativa: 

 

a) A regulação da imprensa na Inglaterra seria um daqueles 
momentos de oportunismo. 

b) A regulação da imprensa na Inglaterra foi um daqueles momentos 
de oportunismo. 

c) A regulação da imprensa na Inglaterra fora um daqueles momentos 
de oportunismo. 

d) A regulação da imprensa na Inglaterra fosse um daqueles 
momentos de oportunismo. 

 
7. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal de crase está 

adequadamente empregado de acordo com o que determina a norma 
padrão da língua portuguesa: 

a) A partir de agora a imprensa estará sujeita à punições mais 
severas. 

b) À pessoa, é dado o direito de manifestar-se em relação a questões 
como essa. 

c) A legislação força os imprudentes à repensarem sobre a sua 
postura. 

d) Não era aliado à ninguém, mas estava à espera de um convite para 
sê-lo. 

 
8. De acordo com as regras de concordância verbal, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Falta, aos profissionais da área, a clareza dos objetivos da medida. 
b) Há 300 anos não havia alteração na legislação. 
c) Existem casos em que é melhor não opinar. 
d) Passou-se três anos desde a alteração na legislação. 

 
9. Qual das opções está de acordo com as regras de acentuação gráfica 

oficiais da língua portuguesa? 

a) Os problemas provêm de situações desagradáveis. 
b) O ensino a distancia ganhou espaço considerável no Brasil.  
c) Todos os ítens necessários foram disponibilizados. 
d) Foram necessárias amostras de sêmens de pacientes diferentes. 

 
10. De acordo com o que determina a norma padrão sobre regência, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

a) Sou favorável de fazer a prova nesse dia. 
b) O time entrou imbuído de vencer o jogo. 
c) Demonstrou-se afável para com os presentes. 
d) Fizemos alusão à forma como a questão foi resolvida. 
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11. A Barra Lateral do Windows Seven é uma barra longa, vertical, exibida 
ao lado da área de trabalho. Ela contém miniprogramas, que oferecem 
informações rápidas e acesso fácil a ferramentas usadas com 
frequência. Por exemplo, pode-se usá-los para exibir uma 
apresentação de slides, exibir manchetes atualizadas continuamente 
ou pesquisar contatos. São chamados de: 

a) Paint. 
b) Feeds. 
c) Gadgets.  
d) Photoshop. 

 
12. Os computadores variam em termos de tamanho e capacidade, dessa 

forma, análise os seguintes itens a respeito dos vários tipos de 
computadores pessoais (PCs): 

I. Os Tablets, também chamados PDAs (assistentes digitais 
pessoais), são computadores movidos a bateria pequenos o 
suficiente para serem carregados para praticamente qualquer 
lugar. Alguns possuem recursos mais avançados, como fazer 
chamadas telefônicas e acessar a Internet. Em vez de teclados, 
eles possuem telas sensíveis ao toque, que para utilizá-las pode-
se usar os dedos ou uma ferramenta apontadora em forma de 
caneta, conhecida como stylus. 

II. Os Laptops, também chamados de notebooks, são PCs móveis 
mais leves, que combinam a tela, a CPU e o teclado em um único 
gabinete. Os laptops podem operar com baterias, por isso pode-se 
levá-los para qualquer lugar. A tela se fecha sobre o teclado, 
quando não está em uso. 

III. Os Desktops são microcomputadores, que se usam em uma mesa 
e são muito comuns em escritórios e em casa. Os desktops se 
caracterizam por serem maiores e mais potentes que outros tipos 
de PC. Os computadores desktop normalmente são modulares e 
seus componentes podem ser facilmente melhorados ou 
substituídos. 

IV. Os Handhelds são PCs que  contém tela, teclado, mouse 
(geralmente um touchpad, área onde se desliza o dedo), unidade 
de disco rígido, portas para conectividade, gravadores de CD/DVD. 
Eles permitem escrever anotações ou desenhar imagens na tela, 
normalmente com uma caneta eletrônica em vez de uma stylus. 
Alguns Handheld são “conversíveis”, com uma tela que gira sobre 
o eixo e se desdobra para revelar um teclado por baixo. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I, II, III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
13. No editor de texto Microsoft Word 2007, o botão do Office está 

localizado no canto superior. Com relação a este botão, o comando 
responsável pela apresentação de uma lista com várias opções para a 
aplicação de propriedades ao documento, como acionar a checagem 
de compatibilidade de arquivos, verificação de erros no documento, 
encriptação, definição e restrição de permissões para acesso para 
leitura, cópia, impressão, é definido como: 

a) Imprimir. 
b) Novo. 
c) Preparar. 
d) Publicar. 

 
14. Com relação as características da planilha eletrônica Microsoft Excel 

2007, análise os seguintes itens: 

I. Para realizar operações trigonométricas, os valores devem estar 
em radianos. Para tanto pode-se usar os comandos combinados de 
conversão de ângulo de graus para radianos dentro da função 
trigonométrica. 

II. Pode-se realizar todo tipo de cálculo por meio dos operadores 
aritméticos, tais como Adição (+), Subtração (-), Multiplicação (*), 
Divisão (/), Potenciação(^). 

III. Pode-se realizar operações aritméticas juntamente com 
trigonométricas, conversões de ângulos, tudo junto numa mesma 
célula. 

IV. Para se referir a uma célula, basta escrever na fórmula o nome 
desta. Por exemplo, para referir-se a um valor presente na célula 
A1, na barra de fórmulas não deve-se escrever o valor, e sim o 
nome A1. 
 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

15. O protocolo de comunicação utilizado na Internet, que é utilizado 
basicamente como bate-papo (chat) e troca de arquivos, permitindo a 
conversa em grupo ou privada, sendo o precursor dos serviços de 
mensagens instantâneas atuais é denominado de: 

a) Internet Relay Chat (IRC) 
b) Internet Message Access Protocol (IMAP) 
c) Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
d) Post Office Protocol (POP) 

 

16. Uma mercadoria tem preço de venda à vista de R$ 5.000,00 acima do 
seu preço de custo. Adota-se a margem de lucro de 30% na 
negociação. Qual é o preço de custo do produto a ser vendido? 

a) R$ 15.000,00 
b) R$ 16.666,67 
c) R$ 21.500,00 
d) R$ 18.500,00 

 

17. Qual foi a taxa de juros simples mensal para uma aplicação de 
$1.200,00 que formou após um ano o montante de $2.208,00? 

a) 7% ao mês 
b) 6% ao mês 
c) 3% ao mês 
d) 2% ao mês 

 

18. Se os conjuntos A, B e a intersecção de A com B tem respectivamente 
40, 80 e 25 elementos, pode-se concluir que a união dos conjuntos A 
e B tem: 

a) 85 elementos. 
b) 105 elementos 
c) 95 elementos. 
d) 115 elementos. 

 

19. Se um relógio adianta 18 minutos por dia, quanto tempo terá adiantado 
ao longo de 4 horas 40 minutos? 

 

a) 3 horas e 15 minutos 
b) 3 horas e 30 minutos 
c) 3 horas e 50 minutos 
d) 3 horas e 45 minutos 

 

20. Doze trabalhadores, trabalhando 9 horas diárias, construíram 30 
metros de uma parede em 14 dias. Em quanto tempo 10 operários 
farão 50 metros do mesmo muro, trabalhando 4 horas por dia? 

a) 68 dias 
b) 63 dias 
c) 55 dias 
d) 65 dias 

 

21. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Considerando o que expressamente está previsto pela 
Constituição da República, o servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo 
federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego 
ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

II. Considerando o que expressamente está previsto pela 
Constituição da República, é sempre inelegível, no território de 
jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito 
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis 
meses anteriores ao pleito. 

III. A revogação de um ato administrativo incide sobre atos válidos e 
inválidos, desde que estes contrariem o interesse público. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Somente a assertiva I é verdadeira. 
b) Somente as assertivas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 
d) Não há assertivas verdadeiras nesta questão. 
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22. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Constitui crime contra a administração pública, dar às rendas 
públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. 

II. Constitui crime contra a saúde pública, empregar, no fabrico de 
produto destinado a gaseificação artificial, substância aromática 
não expressamente permitida pela legislação sanitária. 

III. Constitui crime contra a saúde pública, expor à venda produto 
corrompido, que se destine a fins terapêuticos ou medicinais.  

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
b) São verdadeiras as assertivas I, II e III. 
c) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
d) Apenas as assertivas III é verdadeira. 

 
 
23. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o princípio 
da publicidade não é aplicável às sociedades de economia mista, 
diante da inerente necessidade de sigilo sobre determinadas 
operações mercantis. 

II. Segundo o expressamente previsto pela Constituição da 
República, o direito de greve na administração pública, será 
exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. 

III. Segundo o expressamente previsto pela lei que estabelece as 
normas gerais para a contratação pela administração pública de 
serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de 
propaganda, as agências contratadas deverão, durante o período 
de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do contrato, manter 
acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das 
peças publicitárias produzidas, salvo se a prestação de serviços 
tiver ocorrido sem ônus para a administração. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Somente a assertiva I é verdadeira. 
b) Somente a assertiva II é verdadeira. 
c) Não há assertivas verdadeiras nesta questão. 
d) Somente a assertiva III é verdadeira. 

 
 
24. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo o expressamente previsto pela Constituição da 
República, são condições de elegibilidade, na forma da lei, a 
condição de brasileiro nato, o pleno exercício dos direitos políticos, 
o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição e a 
filiação partidária. 

II. Segundo o expressamente previsto pela Constituição da 
República, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar a ação 
direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 
estadual; e julgar a ação declaratória de constitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal; julgar o mandado de injunção, quando a 
elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Tribunal 
de Contas da União. 

III. Segundo o expressamente previsto pela Constituição da 
República, aos juízes federais compete processar e julgar as 
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes 
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 
c) Não há assertivas verdadeiras nesta questão. 
d) As assertivas I, II e III são verdadeiras. 

 
 
25. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. A Constituição da República permite a extradição de brasileiro. 
II. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido 

político com representação no Congresso Nacional, desde que em 
funcionamento há pelo menos um ano. 

III. O trabalhador avulso não tem vínculo empregatício, porém tem 
direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinquenta por cento à do normal. 
 

Assinale a resposta correta: 
 

a) As assertivas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
d) Não há assertivas verdadeiras nesta questão. 

26. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que é defeso aplicar a 
receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o financiamento de despesa 
corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência 
social, geral e próprio dos servidores públicos. 

II. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que é vedado às 
entidades da administração indireta, inclusive suas empresas 
controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com 
recursos de fundos. 

III. A Constituição da República expressamente garante aos 
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
b) As assertivas I, II e III são verdadeiras. 
c) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
d) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 

 
 
27. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo o expressamente previsto pela Constituição da 
República, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 
Presidente da República, dispor sobre o sistema tributário, a 
arrecadação e a distribuição de rendas, o plano plurianual, as 
diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, as operações de 
crédito, a dívida pública e as emissões de curso forçado, os planos 
e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, 
a incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de 
Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias 
Legislativas e Câmaras de Vereadores. 

II. Segundo o expressamente previsto pela legislação aplicável à 
espécie, as licitações para a execução de obras e para a prestação 
de serviços, exigem como primeiro passo, a elaboração de um 
projeto executivo.  

III. Segundo o expressamente previsto pela legislação aplicável à 
espécie, nas licitações pela modalidade pregão, é vedada a 
exigência de garantia de proposta. 
 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
b) Não há assertivas verdadeiras nesta questão. 
c) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
d) Apenas a assertiva II é verdadeira. 

 
 
28. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário do TST, é 
válido o sistema de horário que importe em 12 horas de trabalho 
seguidas de 36 horas de descanso, previsto em lei ou ajustado 
exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou 
convenção coletiva de trabalho. 

II. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário do TST, é 
inválido o ato de dispensa por desídia, de empregado portador de 
doença grave que suscite estigma ou preconceito. 

III. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário do TST, a 
concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso 
e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o 
pagamento do tempo suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 
50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 
c) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
d) Apenas a assertiva III é verdadeira.  
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29. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário do TST, 
considera-se à disposição do empregador o tempo necessário ao 
deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local 
de trabalho, desde que supere o limite de 5 (cinco) minutos diários. 

II. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário do TST, o 
prazo da prescrição bienal flui a partir da mudança do regime 
celetista para estatutário, mesmo que prossiga a prestação de 
serviços. 

III. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário do TST, a 
garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho 
também se aplica a empregado submetido a contrato de trabalho 
por tempo determinado. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
c) Todas as assertivas desta questão são verdadeiras. 
d) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras. 

 
 
30. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo o expressamente previsto pela CLT, Integram o salário 
não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, 
percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e 
abonos pagos pelo empregador. 

II. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário do TST, as 
gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou 
oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a 
remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para 
as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e 
repouso semanal remunerado. 

III. Segundo o expressamente previsto pela CLT, não será 
considerada como salário a utilidade concedida pelo empregador, 
ao empregado, na forma de pagamento de despesas com 
matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático, 
destinados à educação em estabelecimento de ensino próprio ou 
de terceiros. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Não há assertivas verdadeiras nesta questão. 
b) As assertivas I, II e III são verdadeiras. 
c) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 
d) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 

 
 
31. Assinale a assertiva correta: 

a) Segundo o expressamente previsto pela Lei de Execuções Fiscais, 
não cabe ser pronunciada a prescrição intercorrente nas medidas 
judiciais lá reguladas. 

b) Segundo o expressamente previsto pela Lei de Execuções Fiscais, 
cabe a garantia do juízo por meio de carta de fiança bancaria, dede 
que esta seja vistada pelo Banco Central do Brasil. 

c) Segundo o expressamente previsto pela Lei de Execuções Fiscais, 
a Fazenda Pública pode adjudicar o bem penhorado pelo valor de 
avaliação, havendo ou não licitantes.  

d) Segundo o expressamente previsto pela Lei de Execuções Fiscais, 
a competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa 
da Fazenda Pública, exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o 
da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do 
inventário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo o expressamente previsto pelo Código Civil, são 
incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer, 
entre outros, os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, 
os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos. 

II. Segundo o expressamente previsto pelo Código Civil, se a direção 
da pessoa jurídica tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por seu 
domicílio, no tocante às obrigações contraídas para serem 
cumpridas no Brasil, o local onde estiver, se houver, sua principal 
sede administrativa situada no país. 

III. Segundo o expressamente previsto pelo Código Civil, cessará a 
incapacidade para as pessoas de 16 e 17 anos de idade, pela 
existência de relação de emprego, desde que, em função de tal 
vínculo, o menor tenha economia própria. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Apenas as assertivas II é verdadeira. 
b) Apenas a assertiva III é verdadeira. 
c) Há duas assertivas verdadeiras, dentre as assertivas I, II e III, 

acima. 
d) Apenas a assertiva I é verdadeira. 

 
 
33. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo o expressamente previsto pelo Código Civil, são 
pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se 
destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao 
aformoseamento de outro. 

II. Segundo o expressamente previsto pelo Código Civil, são bens 
móveis, os direitos reais sobre objetos móveis. 

III. Segundo o expressamente previsto pelo Código Civil, são bens 
dominicais, aqueles que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, 
destas. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Estão corretas as assertivas I, II e III. 
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
 
34. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Salvo exceções expressamente previstas pelo Código Civil, os 
direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos 
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro 
de Imóveis dos referidos títulos. 

II. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 
as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 
complementar, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 
poluição do ar e das águas. 

III. Segundo o expressamente previsto pelo Código Civil, aquele que 
possuir, como sua, área urbana de até quatrocentos metros 
quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 
ou rural. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Está correta apenas a assertiva III. 
b) Está correta apenas a assertiva I. 
c) Está correta apenas a assertiva II. 
d) Estão corretas duas assertivas, dentre as assertivas I, II e III, supra. 
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35. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. A autorização legal para alguém agir em nome próprio, postulando 
direito alheio, caracteriza condição da ação concernente ao 
interesse de agir. 

II. A condição da ação relativa à legitimação ativa, caracteriza-se pela 
capacidade de ser parte, capacidade postulatória e capacidade de 
estar em juízo. 

III. Ausente qualquer das condições da ação ou consumado o prazo 
de prescrição, caberá a extinção do feito, sem resolução do mérito. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
b) Estão corretas as assertivas I, II e III. 
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
d) Não há assertivas corretas nesta questão. 

 
 
36. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo expressamente previsto pelo Código de Processo Civil, 
correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 
mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que 
despachou em primeiro lugar. 

II. Segundo expressamente previsto pelo Código de Processo Civil, a 
citação válida torna prevento o juízo. 

III. Segundo expressamente previsto pelo Código de Processo Civil, 
depois de efetuada a citação, a desistência da ação manifestada 
pelo autor, só poderá produzir efeitos se contar com a 
concordância do réu. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
b) Estão corretas as apenas as assertivas II e III. 
c) Estão corretas as assertivas I, II e III. 
d) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 

 
 
37. Assinale a assertiva correta: 

a) Segundo o expressamente previsto pelo Código de Processo Civil, 
no tribunal, o relator em decisão monocrática (sem levar a matéria 
a exame dos demais integrantes do órgão julgador colegiado), 
poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível,  
assim como poderá, da mesma forma, dar provimento ao recurso,  
se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com Súmula 
do Supremo Tribunal Federal. 

b) Segundo o expressamente previsto pelo Código de Processo Civil, 
a verdade dos fatos reconhecida como fundamento de 
determinada sentença, deverá ser observada em eventual ação 
futura entre as mesmas partes, se tal decisão transitar em julgado. 

c) Segundo o expressamente previsto pelo Código de Processo Civil, 
fará coisa julgada a apreciação da questão prejudicial decidida 
incidentemente no processo, se a parte assim o requerer e 
constituir tal exame, pressuposto necessário para o julgamento da 
lide. 

d) Segundo o expressamente previsto pelo Código de Processo Civil, 
nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, o 
tribunal, dando provimento à Apelação, poderá julgar desde logo a 
lide, analisando os fatos e o direito em discussão, se para tanto já 
houver elementos suficientes nos autos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo expressamente previsto pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Biguaçu,  as reposições e 
indenizações à Fazenda Pública Municipal serão descontadas em 
parcelas mensais e sucessivas não excedentes a 20% (vinte por 
cento) dos vencimentos do servidor, não cabendo porém desconto 
parcelado quando o servidor solicitar exoneração, quando for 
exonerado ou demitido de ofício ou quando a reposição ou 
indenização advir de ação ou omissão, que reste configurado o 
dolo ou a má-fé. 

II. Segundo expressamente previsto pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Biguaçu, o servidor perderá a 
remuneração do dia, quando se retirar antes de findo o prazo de 
trabalho, sem motivo justificado e autorização da chefia imediata. 

III. Segundo expressamente previsto pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Biguaçu, como medida cautelar e a 
fim de que o servidor não venha a influir na apuração da 
irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar 
poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo 
prazo de até 90 (noventa) dias, sem prejuízo da remuneração. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Está correta apenas a assertiva III. 
b) Estão corretas as assertivas II e III. 
c) Estão corretas as assertivas I e III. 
d) Está correta apenas a assertiva I. 

 
 
39. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo expressamente previsto pela Lei Orgânica do Município 
de Biguaçu, desde a expedição do Diploma, o Vereador não 
poderá firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito 
público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes. 

II. Segundo expressamente previsto pela Lei Orgânica do Município 
de Biguaçu, perderá o mandato, o Vereador que deixar de 
comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das 
sessões ordinárias da Câmara, salvo licença, doença comprovada 
ou missão por esta autorizada. 

III. Segundo expressamente previsto pela Lei Orgânica do Município 
de Biguaçu, as comissões parlamentares de inquérito terão 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além 
de outros previstos no Regimento Interno e serão criadas pela 
Câmara mediante requerimento de um terço de seus membros, 
para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, 
para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos 
infratores. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II.   
b) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 
c) Estão corretas as assertivas I, II e III. 
d) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
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40. Assinale a resposta correta, considerando as seguintes assertivas: 

I. Segundo expressamente previsto pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Biguaçu, o Projeto de Lei Orçamentária será 
enviado à Câmara de Vereadores, até o dia 15 (quinze) de outubro 
e se até o dia 30 (trinta) de novembro, a Câmara não o devolver 
para a sanção, o projeto será promulgado como lei. 

II. Segundo expressamente previsto pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Biguaçu, compete à Câmara, acolhendo 
requerimento formulado por qualquer Vereador, solicitar ao 
Prefeito quaisquer informações sobre os assuntos referentes à 
administração Municipal, tendo o Prefeito o prazo de 10 (dez dias) 
contados da data do recebimento do pedido, para prestar as 
informações. 

III. Segundo expressamente previsto pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Biguaçu, nos crimes de responsabilidades do 
Prefeito, sujeitos ao  julgamento do Poder Judiciário, pode a 
Câmara mediante requerimento de  Vereadores, aprovado por 3/5 
(três quintos) de seus membros, solicitar a abertura de inquérito 
policial ou a instauração da ação penal, pelo Ministério Público, 
bem como intervir em qualquer fase do processo como assistente 
da acusação, independentemente da atribuição que é conferida ao 
Presidente da Câmara. 

 

Assinale a resposta correta: 
 

a) Está correta apenas a assertiva I. 
b) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 
c) Estão corretas apenas as assertivas I e II. 
d) Está correta apenas a assertiva II. 

 


